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ةينهملا ةصخرلا رابتخال

 تاملعملاو نيملعملل

ةينورتكلإلا ةخسنلا هذه
. عابت الو ةيناجم
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يرهشلا لصيف / دادعإ

باتكلا تازيمم
.ةينهملاةصخرلارابتخالةبولطملاريياعملاحرش
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.ةيوغللاوةيمكلاوةيوبرتلابناوجلايطغيةلئسألانمريبكددع



ةمدقم

ةكلم5اببيردتلاويوقتلاةئيهتعضودقفملع5اهبموقييذلاريبكلارودلااذهريظنو

ةيبلتةينه5اريياع5ابىمسياميهولمعلاةدوجددHيتلادعاوقلانمةعومجم

ىلعًاصرحويميلعتلاعقاوللةساردوميلعتلاةيلمعىلعيمئاقلاتاعلطتوتاحومطل

.دوشن5اهجولاىلعهراودأبملع5امايق

ةينه5اتايلوئس5اوميقلالاجم:يهوةيسيئرتdاجمثbثفريياع5اهذهتناكدقو

هذهنملاجملكنمعرفتيوةينه5اةسرام5الاجمكلذكوةينه5اةفرع5الاجمو

ملع5اىلعبجييتلاواهنمقثبنتيتلاةينه5اريياع5انمددعىلإةثbثلاتdاiا

باتكلااذهفو,بولط5اهجولاىلعاهتابلطتnلمعلامثنمواهيلععbطdاواهتفرعم

ريياع5اهذهبماu5اىلعملع5ادعاستيتلاوةيوبرتلافراع5اومولعلازربألوانتتدق

.ريياع5اوتdاiاهذهيكاHيتلاتابيردتلانمديدعلاريفوتعمةيفرعمةيحاننم

فدعاس5ا"يباتكلدادتماوهوريبكدهجوتقوباتكلااذهدادعإذخأًاماتخو

تابيردتلانمنكzددعربكأفينصتdًواحم"تاملع5اويملعمللةينه5اةصخرلا

نمينوسنتbف,رداص5اتارشعنماهعيم}وريياع5ابةقلعت5اعيضاو5اكلذكو

ًاصلاخهلعجينأو,ًا~اصهلكانلمعلعجينأىلاعتوهناحبسلالأساامك,مكئاعد

.مكاعرولامكقفو,يركلاهجول
،،،قيفوتلا$#وهللاو

dصإةيلمعيأو,ةيوبرتلاةيلمعلافةيوازلارجحوهملع5انأبكشbفريوطتوأح

ةذفن5اةادÉاوهلا~اةعيبطبملع5انu;ملع5ابأدبينأدبdةيوبرتلاةيلمعلا

ميقلاةمجرتفةرشابمةيلوؤسمهقتاعىلععقيملع5انأامك,ةيوبرتلاتاسايسلل

درفلانمةبولط5اصئاصÜالمشتةيكولستاءارجإىلإةماعلافادهÉاو,لث5او

.هدادعإدارييذلا
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 ىلع ةقفاو5اب ـه١٤٣٨ /٢ /٧ خيراتو )٩٤( مـقر رقو5ا ءارزوـلا سـلجم رارـق ردـص
 )ةيناث( ةدا5ا نم )١٠ و٩( ناترقفلا اهنمو ميلعتلا يوقت ةئيهل ةيميظنتلاتابيترتلا
:ىلع اتصن ناتللا
.."اهقيبطت ةعباتمو ,اهدامتعاو,بيردتلاو ميلعتلا نهم ةسرام5 ةينه5ا ريياع5ا دادعإ“
,ميلعتلا ف مهمكح ف نمو يملعملل ةينه5ا ةيافكلاب ةصاÜا تارابتخdا قيبطتوءانبو"
.”اهب ةصاÜا تاداهشلا رادصإو ,بيردتلا ف مهمكح يـف نـمو- يبرد5او

:نيملعملل ةينهملا تاراسملاو ريياعملا
•Hتاسرام5اوفراع5اوتايلوؤس5اوميقلايملعمللةينه5اتاراس5اوريياع5ادد

.اهنافتأواهتفرعمواهلثîملع5اىلعيغبنييتلا
.رادتقاوةيافكبةينه5اهماهnمايقللملعمللساسÉاقلطن5اةينه5اريياع5ادعت•

:ريياعملا نم فدهلا
.مهتاراهمومهتاردقيسHوةيدوعسلاةيبرعلاةكلم5افيملع5اءادأةدوجعفر•
هذهءادأو,ميلعتلاةنه5مامضنbلةبولط5اةءافكلانوكلتñيملع5انأنمدكأتلا•

.بولط5اهجولاىلعةنامÉا

نوحشر5انوجيرÜااهنقتينأعقوتيتاجرخموةيئادأماه5اىلعريياع5ازكرت•

.لمعلاسأرىلعنوملع5اوميلعتلاةنه5مامضنbل
.ةيميلعتلاةيلمعلاروحمبلاطلانوكينأىلعريياع5ازكرت•
ةيلôاتاسرام5الضفأوةيملعلاثاحبÉانمةعومجمىلعةينه5اريياع5اتدنتسا•

.لاiااذهفةيلودلاو
يسHفاهتيلاعفتتبثأيتلاةيعقاولاةيفصلاتاسرام5اىلعريياع5اتدنتسا•

ملعتلاتاون

تابلطت5انعربعتامك,يملع5ايبةكرتشمةينهمةغلريوطتفريياع5امهست•

.يملع5اعيمجاهيفكرتشييتلاةينه5ا
ةنه5ةحضاوةينطودعاوقوسسأبةفلتúاهتاسسؤموعمتiاريياع5ادوزت•

هرودوملع5اةناكمنعماعيعامتجامهفليكشتفاهرودبمهست.ميلعتلا

ةينهملا تاراسملاو ريياعملا



:ريياعملا تامادختسا
.ةيصصختلاوةماعلاةينه5اتارابتخdادادعإ•
.هريوطتوملعمللينه5اءادÉايوقت•

:نيملعملا بتر
:سرامملاملعملا)١

ًاثيدحميلعتلاةنهملخديذلاملع5اوه:ةبرجتلاةرتفلbخسرام5املع5ا-

.يتنسةد5ةبرجتلاتHلمعيو,يوبرتلاينه5اصيخرتلاتابلطتمهئافيتساو
ةينه5اريياع5اققحوهتيافكتبثأوةبرجتلايتنسزوا}ملعم:سرام5املع5ا-

.)سرام5املع5ا(لوÉاىوتسملليملعملل
:مدقتملاملعملا)٢

:يلياnمزتليو)مدقت5املع5ا(يناثلاىوتس5افةينه5اريياع5اققحملعم
.هتاها}اوهفراعموهتاراهمريوطت-
.ميلعتلاوملعتلاةيلمعيسHفهئbمزمعدي-
.ديرجتلاوطابنتسdاوءارقتسdاوليلحتلاوةنراق5اعيطتسي--
.اهزيزعتوةينه5اهتفرعموهتسراzمييقت-
.اهيلعهءbمزبرديوةيتاذلاةسرام5امعدتةلاعفبيلاسأرشنوريوطت-
:QRب?<املعملا)٣

وذثحابملعموهو)ريبÜاملع5ا(ثلاثلاىوتس5افةينه5اريياع5اققحملعم

دوقيامك,ةيئارجإثوحبذيفنتىلعةردقتبثأوًايملعًانكîتبثأ,ةيلاعةربخ

,ةينه5اتاراس5اوريياع5اقيقHفمهستةركتبمبيلاسأقيبطتوريوطتلتاردابم

بيلاسأريوطتو,يعام°اعادبuاوحنمهزيفHوهئbمزءادأيوقتفمهسيو

.اهقيبطتوةزيمتموةركتبم

١

٢

٣

٤

ةيسيئرلا ريياعملا

 ةحمسلا ةيمالسإلا ميقلاب ما%$لالا

ةن;ملا تايقالخأو
رمتسملا BCملا ر@وطتلا

ةيمكلاو ة@وغللا تارا;ملاب ماملإلاعمتKLاو نI@وبH$لا عم BCملا لعافتلا

 ةيفيكو ملعتملاب ةفرعملا

Tھملع

ىوتحمب ةفرعملا

ھس̂ردت قرطو صصختلا

س̂ردتلا قرطب ةفرعملا

ةماعلا

 س̂ردتلل طيطختلا

هذيفنتو

cdب ةئيfتائ Tةيلعافت ملع 

ملعتملل ةمعادو
م@وقتلا

:ةيسيئرلا ريياعملاو تالاجملا

.مهليهأتويملع5ادادعإجمارب•
.يملعمللينه5اصيخرتلاماظن•
.ينه5ايملع5اريوطتلطيطختلا•
.ةيفيظولايملع5ابترءانب•
.ةيعادبuاوةيثحبلايملع5اجمارب•

ةينهملا تايلوؤسملاو ميقلافـصومـيدقتيـفنـيملعمللةينه&اتاراـس&اورـيياع&امهست

ةينهملا ةفرعملا

ةينهملا ةسرامملا

لدتع&امJسHاباهيفمزتليةيلاثمةروصلملع&ابلوصولاف-هـلـلا

هتايلوؤسمكرديو,هبJطسوفنفكلذززعيو,هتدايقوهنطولهئKوو

ملعتلاوميلعتلاتاسايسوةمظنأو,ةنه&اتايقJخأبمزتليو,ةينه&ا

قيفوت دـعب– اهقيبطت مهسي اـمك ,نوكي نأ يـغبني اـمـك مـلعملل قـيقد

ةينطولاهتيوهب زتعيو , كولسلاو ركفلا ف ملاعلا ىلع حتفن&ا يطسولا



ةينهملا تايلوؤسملاو ميقلا : لوألا لاجملا1

ةن=ملا تايقالخأو ةحمسلا ةيمالسإلا ميقلاب ما)'لالا )١

 رمتسملا EFملا رCوطتلا )٢

ةحمسلا ةيمالسإلا ميقلاب ماTUلالا•

$cاقثلا عونتلاو ةينطولا ة̂و_لا ز̂زع\•

ةيميلعتلا حئاوللاو تاسايسلاو ةين_ملا قالخألاب ماTUلالا•

.ا_قيقحتل طيطختلاو opملا ءادألا ر̂وطتل فادkأ عضو•

.ةين_ملا QRياعملا ءوض $op cملا ءادألا ر̂وطت•

عمتOPاو نCMوبL'لا عم EFملا لعافتلا )٣

رومألا ءايلوأ عم لعافتلا•

opملا ملعتلا تاعمتجم عم لعافتلا•

ةيعمتxyا ةكارشلا $}xzا عمتxyا عم لعافتلا•

نمضت2و،ھجراخويـساردلافـصلالـخادةـينLملامـلعملاتايلوؤسمىـلـعلاـجمـلااذـAزـكري

عونتلاما&cحاو،ةينطولاة2وLلاز2زعhو،اfgماcdلالاa`ععي*^[لاوةيقالخألاميقلالـثمت

&%ياعمللقـيمعلالـيلحتلاومـLفلاءوضqr،مـلعمللopملار2وطتلاىـلعدـكؤياـمك،يـفاقثلا

رومألاءايلوأوبالطلاعمةيباجيإتاقالعن2و}تa`عصرـxyاعـم،نـيملعمللةينLملاتاراسملاو

حئاوللاقـيبطتو،ةيميلعتلاةـيلمعللطيطختلاةــيلمعيـفمLكارشÄويـلy(اوopملاعمت*(او

.ة2وب&cلاوةـيميلعتلااágلاسربةسردملامايقqrماLسإلاو،ةيميلعتلاتاسايسلاو

1

...لوألا لاOPا نع
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.... ــبÅÇانلا ملعملا دادعإ نوكي1

اينLم هدادعإ
ً
ايميداäأو 

ً
.

ايسفن هدادعإ
ً
ايعامتجا و 

ً
.

... وÅÇ kانلا ملعملا2

...ادعامسåردتلا ةن_م وحن ملعملل يäاجيإلا هاجتالا à}ع رثؤت ةيتآلا لماوعلا عيمج3

ايسفن هدادعإ
ً
ايفرعمو 

ً
.

ايندب هدادعإ
ً
ايفرعمو 

ً
.

فراعملاو تاراLملا ةيمنت a`ع رداق

çفصلا طبض عيطتس

.qrاقثلا دادعإلا.opملا دادعإلا

.ةيسëردتلا تايافكلا كالتما.épيداäألا دادعإلا

... ةين_ملا ملعملا قوقح نم4

.اLم2وقتو íìانملا ةسارد ءادألا م2وقت a`ع عالطالا

.ةيسردملا تاعامتجالا روضح. طاشñلا جمارب qr ةكراشملا

5èب تارا̂زلا لدابت دعQردتلا ءانثأ ءالمزلا نåع ةدعاسملا لئاسو نم س{à..

.íìانملا ر2وطتسëردتلا قئارط م2وقت

.ملعملا م2وقت.opملا ومنلا

... نع íRعè ىوتxzا ليلحت ةنy< عم ملعملا ةكراشم6

.ôrالخألا هومن.opملا هومن

.örوطتلا لمعلا.qrاقثلا هومن

ءاقلإلا نف ھيدل

ة2راLملاو ةيفرعملا õìنملا فادAأ ققحي

.ةيكرح سفنلاو

..نم ھنكمت ، ا_قيقحت à#إ îàسè ةين_م فادkأ قيقحتو طيطختلا à}ع ملعملا ةردق7

opملا ومنلا.ءادألا ريدقت

ءادألا صيoph^úملا d%متلا

.مûgانبأ ليصحت نع ة2رود ر2راقت لاسرإ

.ةي*õنملا ططxúا عضو qr رومألا ءايلوأ ةكراشم

. رومألا ءايلوأ عم ةسردملا اAدقعüp hلا ةيñيتورلا تاءاقللا

.ةيلمعلاو ةيملعلا مg¢ا&°خب ةكراشملل رومألا ءايلوأل ةصرف ءاطعإ

...تôبلاو ةسردملا نQب ةلاعفلا ةكراشملل ي\آلا فصولا لثمت ةيتآلا تارابعلا يأ9

.تابجاولا ةع•اتم a`ع ت£بلا رود رصتقي

çا ت£بلا دعx*Lبس7ألا ة qr ةبلطلاكولس طبض.

.ھم2وقتو ھتع•اتمو ميلعتلا طيطخت qr لAألا ةكراشم ßrبñي

.مûgانبأ ملعqr h ت£بلا لخدت مدع لضفي

.ةيعمت*(ا ةكارشلا

.صاxúا عاطقلا

.épيداäألا دامتعالا

.ةي&%xúا تايعم*xا
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 لئاسولاûRكأ نمو ،مúùانبأ ميلع\ $c رود رومألا ءايلوأل نأ ةثيدz<ا تاساردلا تõبثأ

...رومألا ءايلوأب ةسردملا ةقالع ة̂وقت $c ةيلاعف

 عم ةموكz<ا دو_ج رفاظت p°ع\و ، كTRشم لمع> مايقلل ûRكأ وأ نQنثأ نQب دقع نم ûRكأ

ة_جاوم $p c§يلقإلاو يموقلا ىوتسملا à}ع يQR?<ا عاطقلاو $}kألاو صا?<ا عاطقلا

...ةل}شم يأ

1

C ABACABCA D



5

اين_م ملعملا ةيمنتل1
ً
...

.ةنLملاب صاخ ديدج وA ام لa ä`ع علطي

.ھئالمز عم تا&°xúا لداب[ي

.ن%صتú(ا عم ھض&cعüp hلا تالكشملاو تا́وعصلا شقاني

.ركذ ام عيمج

اين_م ملعملا ةيمنتل يرورض  $}ي امم ل¶2
ً
…ادع ام 

.ملعتلاو ميلعتلا تا2رظن لاجم qr تادجتسملا ةبكاوم

.دجتسمو ديدج وA ام لä قيبطتو صصختلا لاجم qr تادجتسملا ةبكاوم

.ةايxyا ىدم ملعتلاو رمتسملا ملعتلا أدبم خيسرت

.ةعëرسلا ة2رادإلا تايق&cلا

.ةيسردملا ن%ناوقلاب ماcdلالا

.ةبعصلا فقاوملا qr فرصتلا نسح

.ةايxyا ىدم ملعتلل يhاذ هاجتا ةيمنت

. رومألا ءايلوأو ءالمزلا عم لماعتلا ةيفيك

...ملعملل opملا ءادألا ر̂وطت $c مكحتت p®لا لماوعلا نم3

 ةن_مب ةطبترملا ة̂وبTRلاو ةيسفنلا فقاوملل ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا ملعملا ةباجتسا4

...à#إ QRش\ سåردتلا

سëردتلا ةنLم وحن ھAاجتا

سëردتلا ةنLم تايافك

سëردتلا ةنLم تاراLم

.ةيسëردتلا ھتيلعاف

...ميقلاو تاkاجتالا نQب قورفلا زربأ نم5

اتابث &≥كأ تاAاجتالا
ً
.&%يغتلل ةلباق ميقلاو ، 

.ةfgاش[م تاAاجتالاو ميقلا

.ة&%غتم تاAاجتالاو ،ةتباث ميقلا

.يدرف موLفم تاAاجتالاو ، örامتجا موLفم ميقلا

... à}ع ملعملا صرح رkاظم دحأ ةين_ملا تايعمy<ا ةطش5أ $c ةكراشملا لثمت6

.اLمدختسüp çلا سëردتلا قرط ليعفت

.y`r(ا عمت*(ا qr ةسردملا رود ليعفت

.ميلعتلاو ةيب&cلا لاجم qr ھئالمزب ھتقالع ة2وقت

.ملعملل ةيتاذلا ةينLملا ةيمنتلا

…ھبالط ىدل ميقلا ةيمنت $c ملعملا ا_مدختسp è®لا بيلاسألا نم7

ةودقلا

A∂pذلا فصعلا
يhاذلا ملعتلا

قبس ام عيمج

…ملعملل opملاومنلا $c ةرشابملا ةيسôئرلا ةيلوؤسملا ةيلع عقت ةيتآلا فارطألا يأ8

.ھسفن ملعملا

.ةسردملا ريدم

.يوب&cلا فرشملا

.ميلعتلا ةرازو
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... نأ ملعملا à}ع $Æب≠ي ةسردملا ةرا̂زب نQ̂وبTRلا نQفرشملا دحأ ماق اذإ1

.ھئارآب ذخأيھتاح&cقمب متg∑ ال

.ھئارآب كسمتي.ك&2cو ھنم ذخأ2و شقاني

r`كشلا لوبقلاة2وقو ةديج تالاصتا ءانب

الدب عانقإلا مادختسا
ً
ك&cشملا مAافتلا قيقحت وحن لمعلاهاركإلا نم 

... ادع$}ي امم ل¶ لمعلا ءالمز نQب ةءانب تاقالع مايقل ةمزاللا تافصلا نم2

...ادع $}ي امم ل¶ ، $}xzا عمتxyا ةيمنتل ةسردملا اØùعلت p®لا راودألا3

ةيمألا وحم جمارب qr ماLسإلا ªpيبلا örولا ةيمنت

.ةيملعلا ميAافملا ليصحت ةيمنتةيملعلا ةفاقثلا رش7

..ةودقلا ملعملا لثمت ةيتآلا تاءارجإلا نم يأ4

ةيسفنلا بالطلا فورظ ةاعارم بالطلا عم لماعتلا نسح

ركذ امم ءΩæp الميلعتلا qr ة2و́رت بيلاسأ مادختسا

ومنلاب مامتkالاà#إ جاتحت ةيفارشالا ھترا̂ز دع> ملعملل نQ̂وبTRلا نQفرشملا دحأ لاق5

يhاذلا ھيجوتلاو رمتسملا ملعتلان%ملعملا عم ةديج تاقالع ن2و}ت

تالكشملا لA∂p xyذلا فصعلارمتسملا ميلعتلا a`ع بالطلا ثح

الئاق ملعملا ھيلع درف opملا
ً
..... ــب كيلع لاق ؟ لمعأ اذ ام : 

ةيباجيإلا تاقالعلاة2وب&cلا فادAألا

ةي2øردتلا تاجايتحالاة2وب&cلا تايحالصلا

1

2

3

4

7èجردتلا دنع ملعملا مدختس c$ ردتåأ ةيمالسإلا ميقلا سkفاد...

ةينادجوةيفرعم

ةيلقعة2راLم

ا2ركف نوفلتú(ا ءالمزلا عم لماعتلا مدع
ً
.يhادقتعم عم 

.ةيمسرلا &%غو ةيمسرلا تاعامتجالا qr ةك&cشملا فادAألا نع ثدحتلا

.سانلا نم ةقوطنملا &%غ تاراشإلل هاب[نالا

.قيقد ل}ش• رابخألا ل}ل عامتسالاو تاصنإلا

...لمعلا ءالمز نQب ةيباجيإ تاقالع ر̂وطتل تاحTRقملا نم9

.تاقالعلا qr لدابتملا &%ثأتلاو ةك&cشملا فادAألا ديكأت

.ءالمزلا ن%ب لضفأ تاقالع ءانب

.ةسردملا لخاد ن%يعامتجا ن%ƒyصم دوجو

.p∂لع ل}ش• تاداقتعالاو تاضا&cفالا رايتخاو حوتفم ل}ش• لاصتالا

... ةكلمملا $c ميلعتلا ةن_م تايقالخأ قاثيم نمضتي10

. ةنLملا ةيمAأب ملعملا ةيعوت

.ةيعامتجالاو ةيملعلا ملعملا ةنا}م ز2زعqr h ماLسإلا

اäولس اLقالخأو ھتنLم ميق لثمي نأ a`ع ملعملا زفح
ً
 qr ھتايح 

.قبس ام عيمج

..…ةين_ملا ةيمنتلا تارíRم نم11

. ةيصوصxúا سوردلا ةدا2ز. ةيميلعتلا ةيلمعلا ر2وطتل ديد*xا ةبكاوم

.قبس ام عيمج.ن%ملعملا ضع• تا2وتسم ي7دت
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...ئدابم دحأ لثمي p§يلعتلا فقوملا جراخو لخاد بالطلا قح ماTRحا1

دي*xا لاصتالاسëردتلا قرط

يوب&cلا ءادألاميلعتلا ةنLم

...ملعملل ةين_م ةيمنت ثادحإ ا_لالخ نم نكمي p®لا قرطلا نم2

ملعملا زاجنإ فلمةيكذلا ةروبسلا

ةيg»ف&cلا عقاوملاةطنغمملا صارقألا

...ھنإف حرشلا ءانثأ ملعملا نم p§لع أطخ نع بالطلا دحأ ھبن اذإ3

فقوملا اذA لAاجتيراركتلا نم هرذح2و بلاطلا رg«ي

çلبق ةمولعملا نم دكأتيبلاطلا ة2ؤر بسح لدع hليدعLا

...ميلعتلا ةن_م تايقالخأ نم ي\أي امم يأ4

يوغللا ناقتالاörامتجالا ì نلا

qrرعملا م2وقتلاةنLملاب زاcdعالا

نولماعلا اà ªù}حتي نأ بجي p®لا ةلضافلا تايكولسلاو ةديمz<ا لاص?<ا عومجم5

ميلعتلا ةنLم تايقالخأةيñيدلا ةيب&cلا

قبس ام عيمج.ةودقلاب ملعتلا

..دحأ لثمت ةقباسلا ةرابعلا .ةيعامتجالاو ةيملعلا ملعملا ةناºم ز̂زع\ $c ما_سالا6

اقفو ةيفيظولا قوقxyا
ً
ةينLملا ةسرامملا تابلطتمةيندملا ةمدƒúل 

ميلعتلا ةسايس فادAأميلعتلا ةنLم تايقالخا قاثيم فادAأ

c$ لا لاجمTRميلعتلاو ةيب..

7èجردتلا دنع ملعملا مدختس c$ ردتåأ ةيمالسإلا ميقلا سkفاد...

ةينادجوةيفرعم

ةيلقعة2راLم

..لالخ نم ةفلت?xا ةيميلعتلا فقاوملا $c$ cاقثلا عونتلا ز̂زع\ ملعملل نكمي8

.لصاوتملا يركفلا راوxyا أدبم p∂بتو qrاقثلا عونتلاب رارقإلا

.ةفلتú(ا راوxyا قرط مادختسا a`ع بالطلا ب2ردت

.بالطلا ن%ب ةاواسملا ميق ميعدت

.قبس ام عيمج

 ھنع عفاد̂و ھب قلعت̂و ھبحي نطو نم ءزج ھنأب تاkاجتا ملعتملا باسكإ à}ع قلطي9

.ةينطولا ة2وLلا ز2زعph∂يدلا ءالولا ةيمنت

hملا ءامتنالا ز2زعop.امتجالا ءامتنالا ةيمنتör.

... ھلجأ نم $Ωض̂و

 ز̂زع\و عمتجملل ةينطولا ة̂و_لا ميعدت عمتxyا ةفاقثل لقان ھفصوب ملعملا à}ع بجي10

.يÀرعلا ثا&cلل ةديج ةءارق ميدقت

.ةي́رعلا ةغللا ميلعh &%س£ت

ةينطولا ةيب&cلاو يموقلا خ2راتلاب مامتAالا

.قبس ام عيمج

.ادع ام اkر̂وطتل îàسè نأ ملعملا à}ع بجي ةيفرعملا ةين_ملا تارا_ملا نم ي\أي امم ل¶11

... لالخ نم بالطلا ىدل ا_ميق

بالطلا ملعتل ةيسفنلا سسألا مLفعمت*(ا دارفأ ن%ب تاقالعلا مLف

épلعلا ثحبلا بيلاسأ ةفرعمسëردتلل ةفلتú(ا قرطلا ةفرعم
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1c$ لعم عم شاقنلا تاقلح ىدحإ§p كصصخت c$ فصعلل ةسلج متردأ ، ةسردملا 

.لوألا Ãæpاردلا لصفلا لالخ ءادألا نم تانيع م2وقت

ءادألا م2وقتل ةينقتو ةيميداäأ &%ياعم ةغايص

.تاباجتسالا ءاش7إ بلطتت تاءادأ a`ع d%ك&cلا

.تاباجتسالا ءاش7إ بلطتت تاءادأ a`ع دامتعالا

 امم ل¶. مøùم ةيلاعلا تاعقوتلل بالطلا قيقحت معدي بولسأ حاTRقال كلذو ، k°pذلا

...... ادع كلذ قيقحتل بالطلا لاصيإل مدختسè ي\أي

فقوملا اذk عم لماعتي نأ ھيلع بجاولاف ةن_ملا ءالمز نم دقنل ملعملا ضرعتي امدنع2

.ھيلإ ةجاxyا ن%ح Õaإ هدصرو فقوملا قيثوت

فقاوملا هذA لثمل ثا&cكالاو ةالابملا مدع

.فقوملا كلذ رركتي ال üŒح مزح

.ھئالمز عم ةقادصلا دقفي ال üŒح &°صلا

..ةيدوعسلا ةي¡رعلا ةكلمملا $c ميلعتلا ةسايس> دصقي3

.ةفلتú(ا ميلعتلا لحارمل ةيساردلا ططxúا عومجم

.بلاطلا م2وقت ةحئالو كولسلا ميظنت دعاوق

.ميلعتلا ةرازو نع ردصت üpلا تايجيتا&cسالاو حئاوللاو مظنلا

. تاg»جوت نم ميلعتلا ر2زو نع ردصي ام

.اLلxy ن%ملعملا يœالمز عم ةل}شملا ةشقانم

.ةل}شملا هذA لxy يدرفمب سول*xا

.ةل}شملا هذqr A &%كفتلا نع داعتبالا

.ةسردملا ةرادإل ةل}شملا ةلاحإ

.ةيدرفلا قورفلا ةاعارمو فطاعتلا

.&°صلاو نواعتلا

.d%حتلا مدعو لدعلا

.épيلعتلاھبجاو ءادأ qr ةيسفن ةحار ھيلع يفضت ديج يدام عضوب عتمتي نأ

ايموي ھبالط ضع> عم لصيف ملعملا عمجي7
ً
 c$ √ùفلا ةياƒzا اياقب ة>?íU ا_عض̂و c$ 

.ھبالطل ةنسxyا ةودقلا لثمت

.ةسردملا ةفاظن a`ع صرxyا

h^*ع ن2رخآلا ن%ملعملا عي`a ھب ءادتقالا.

.ھسفن نع ةيباجيإ ةروص ن2و}ت

ةي2øرجتلا ثوحبلاةيئارجإلا ثوحبلا

.ةيساسألا ثوحبلاةيفصولا ثوحبلا

س(5
ُ
$c ا_y«انم يمامأ اوعض لاقف ،ةمأ لبقتسم $c ھيأر نQيسايسلا دحأ لئ

... Ç وي اذkو ، )ا_لبقتسمب مكئ…نأ،ةساردلا

.ممألا لبقتسمو ةسايسلا qr ملعلا ةيمAأ

.Ãæpايسلا ةفاقث ىدم

.ممألا لبقتسمو بوعشلا ةايح qr ةيساردلا íìانملا ةيمAأ

.ملعلا qr ةسايسلا ةيمAأ

... كلذ نم ملعملا فدÀù اذام ، íU?<ا ة̂واح
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 هدادعإ ق̂رط نع كلذو ، ھتمأ ءانب $c ةz<اص ةنبل نوكيل نمؤملا نطاوملا ةي¡رت1

. صرفلا ؤفا}ت

 .ديدجتلاو ةلاصألا

.ةلما}تملا ةيب&cلا

.ةايƒyل ةيب&cلا

ادادعإ
ً
اميلس 

ً
يأ ،ةفلت?xا تاíR?<او ةيفاقثلا تامولعملا نم بسانملا ردقلاب هد^وزتو 

....قباسلا جذومنلا لثمي ةكلمملا $c ميلعتلا ةسايس $c ةيتآلا ئدابملا

بالطلا ىدل نيدتلا ميق ملعملا سرغè فيك ر_ظلا ناذآ عفر ةسداسلا ةصz<ا ءانثأ2

. ناذآلا نع ة&%صق صصق ركذي

.ناذآلا عم ملسملا بجاو مLل “—وي

çرمتس qr سردلا حرش.

.ھبالط عم ناذآلا ددري

 ....دحأ ةقباسلا ةرابعلا لثمت ، ةيعامتجالاو ةيملعلا ملعملا ةناºم ز̂زع\ $c  ما_سالا3

اقفو ةيفيظولا قوقxyا
ً
.ةيندملا ةمدƒúل 

.ةينLملا ةسرامملا تابلطتم

.ميلعتلا ةنLم تايقالخأ قاثيم فادAأ

.ةكلمملاب ميلعتلا ةسايس فادAأ

..لالخ نمةيمنتلاو مúùادأ ر̂وطت لجأ نم $#دابت لºش> ةسردملا $c نوملعملا نواعتي4

.ةينLملا ملعتلا تاعمتجم

.ةيساردلا ةداملا ةعجارم

.ةسردملا ريدم عم نواعتلا

.لاعفلاو رمتسملا طيطختلا

لخاد تايلعافلاو ةيفصلا QRغ ةطش5ألا $c ةكراشملاو ، ملعتلا جمارب جمد $c مœùاردقو

.نيd%متملاو ن%قوفتملا بالطلا م2ركت

. بالطلا ىدل ةيميلعتلا وأ ةيكولسلا تالكشملا لح

.ميلعتلا ةرادإ ىوتسم a`ع نيd%متملا ن%ملعملا م2ركت

.ةيعامتجالاو ةيñيدلاو ةينطولا تالافتحالا qr ةكراشملا

 .....ادع اù“ف رومألا ءايلوأ كرشè نأ نكمي ةيلاتلا ةطش5ألا ، ا_معدو ةسردملا

)تابجاوو قوقح( سردل طيطختلا دنعو ،ھعمتجم اياضقب متÀùو $”او ملعم د_ف6

،دحاولا$Ωلا ءانبأ نQب ةلصلا طباور فعض ةيضق حرطل بسانم طاشc$ 5 ركف

.اLجالعل لبس حا&cقاو فعضلا بابسأ نع لاقم ةباتكب بالطلا فيل}ت

.اAراثآو ةنسxyا ة&%*xا نع يدوعسلا ثا&cلا نم رداونو صصق عمج

.r‘لاب ن%قيدص لضفأ زوف2و ، يراج بحأ ةقباسم ميظنت

) را*xاب p∂يصوي لي&°ج لازام ( ثيدح حرش

.....بالطلا ھب فلºي فوس طاش5 بس5أ ام

.ةيملعلا ميAافملا ءانب

.ةيملعلا ةفاقثلا رش7

.ªpيبلا örولا ةيمنت

.ةيمألا وحم جمارب qr ةدعاسملا

c$ kا اذxyلا....
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اراودأ ھتسردم لالخ نم ملعملا يدؤي
ً
 سôل ي\أيامم يأ ،$}xzا عمتxyا ةيمنت $c دعاس\ 
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 ضع• عم épيلعتلا هاوتسم شقان ، opملا هاوتسمب ءاقترالل ن%ملعملا دحأ ططخي1

لمأتلل )SOWT( ةادأ رواحم دحأ نمض نوكي ھنإف ، opملا ءادألا ر̂وطت à#إ فدا_لا

...$Ÿو opملا ي\اذلا

 نإ .مûgارآو مg¢ا&°خ نم ةدافتسالاو جئاتنلا ن%سحت ضرفب كلذو ، ءا&°xúا ھئالمز

..... لمأتلا Õaإ &%شç ملعملا ھب ماق ام

....ـل ةديج ةق̂رط دعè ،م_عم ةيساردلا صصz<ا روضz< نQيعتلا p⁄يدح

يفصولايراوxyا

ي&%سفتلادقانلا

opملا ر2وطتلاةيصصختلا لمعلا شرو

بالطلا ملعh ز2زعhةيعمت*(ا ةكارشلا

باقعلاو باوثلا أدبم قيقحتھمدقتو بلاطلا ىوتسم حيضوت

ةسردملاو ملعملا دوLج زاربإرمألا Õrو نم ةعجار ةيذغh لابقتسا

،ا_عم لماعتلاو ةلºشملا هذk بابسأ à}ع فوقولل رومألا ءايلوأ عم لصاوتلا ررق

..$Ÿ م_عم لصاوتلا نم ھنكمت p®لا بس5ألا ةق̂رطلا

.ةيمقرلا لئاسرلا.ةيفتاLلا تاملا}ملا

رومألا ءايلوأ سلاجمة2وعوتلا تارشñلا

تاديدágلاصرفلا

فعضلا طاقنةوقلا طاقن

hصصختلاب ةطبترملا ةيسردملا تارارقلا ليدع 

سëردتلا اياضقب ةطبترملا تالكشملا لح

.ةسردملا اياضقل ةعونتم لولح حا&cقا

.طشñلا ملعتلل ة2و́رت &%ياعم عضو

.ة2وب&cلا اياضقلا نم ةيلبقتسملا ھت2ؤر حيضوت

.اfg ءاقترالاو ھتسراممو ھلامعأ م2وقتو لمأت

.اg»لع ةظفاy(او ھلامعأ قيثوت

.ھل ھترا2ز لاح يوب&cلا فرشملا عم تا&°xúا لدابت

... à}ع دعاس\ p®لا تاسرامملا دحأ دعè اذ_ف

....تاعامتجالا هذk ايازم

 هذk ةيمkأ نمكت ،ھبالط لامعأ نم جذامنلاب ا_معد̂و اkزجناو ا_ل ططخ p®لا  ةين_ملا

... $c تاسرامملا

.م[\ادأ RS روصقلا ھجوأ حيضوتو نVملعملا م,وقت RS بالطلا رومأ ءايلوأ كارشإ

.هومنةعfاتمو بلاطلا ملع: نVسحتل ةطخ عضو RS رمألا S`وو ملعملا نVب ةكراشملا

.ةسردملا جراخ م[\انبأ ا[q موقي mnلا ةطشlألاب نVملعملا ف,رعتب رومألا ءايلوأل ةصرفلا ةحاتإ

.ةيلبقتسملا م[{اعقوتو م[\انبأل n}zاردلا مدقتلا نع رومألا ءايلوأ ىدل م#ف ءوس يأ uvع بلغتلا
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نQملعملا ةوعدب ةíRخ ûRكألاو مدقألا نQملعملا ةردابمب نQملعملا نQب نواعتلا ز̂زعتل

œùع رومألا ءايلوأل ةمظنملا ر̂راقتلا لاسرإ ةيلمع فدíR اساسأ ةحاتملا تاونقلا
ً
..à#إ 

 لوألا ر_شلا رابتخا $c ھتبلطل ةيندتملا جئاتنلا à}ع يوناث لوألا فصلا ملعم عالطا دع>

ي\اذلا لمأتلا ءانثأ ةفلت?xا ةيعمتxyا رداصملا نم ةدافتسالا نع ملعملا ثحبي امدنع 5

6

7

تاءاقللاو تاشاقنلا لالخ نم مكلامعأ ةعجارم $c نQملعملا كئالمز كراش\ امدنع

 نم دع\ ال ي\أي امم ةدحاو . رومألا ءايلوأ عم ة^رود تاءاقلو تاعامتجا سرادملا مظنت

ھتازاجنإ نم ةاقتنم ةعومجم لمشåو ، ھب صا?<ا opملا لامعألا فلم  ملعملا قثوي 8
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ھنم بلطي ام عيمج ذيفنõب opملا ر̂وطتلاو سåردتلا $c لوألا فصلا p§لعم دحأ QUمتي1

.مg«يب ةنراقملا مدع• ةسردملا ةرادإ غيلبت

.épسر ل}ش• مágلماعمو عاطتسملا ردق مfg كا}تحالا بنجت

.ةرازولا اLميقت üpلا ةي2øردتلا تارودلاب قاحتلالا a`ع مg⁄ح

.ق2رفك ءالمزلا عم لمعلل ةيعامج تاردابم حا&cقا

ارظن ءالمزلا ھيلع راثأ امم ةيعوطتلا لامعألا $c رداب̂و ، لامعأ نم
ً
متت p®لا تانراقملل 

...ھئالمز عم عاU›لا بنجتل ملعملا نQع\ ةيتآلا تاءارجإلا نم يأ . ةرادإلا لبق نم

2œùملعملل ةين_ملا ةيمنتلا فدQإ ن#à...

.y`r(ا عمت*(او ھئالمزو ملعملا ن%ب لعافتلا ةدا2ز

¢gتايلوؤسملاو راودألا ةيددعتل ملعملا ةئي qr ميلعتلا لاجم. 

.سëردتلا ناديم اg›لطتي üpلا ةينLملا &%ياعملا ةمئاقب ف2رعتلا

.ةمادتسملا ةيمنتلا موLفم عم م*‹ñي امب ملعملل رمتسملا ب2ردتلا

بس5ألا تاءارجإلا يأ  ةيساردلا ھصصح ءانثأ بالطلا برضي ھليمز نأ ملعملا ظحال3

.ن2رخآلا لمع• ھل ةقالع الف ھنأشو ھليمز ك&cي

.كلذ لعف نم ھليمز عنم2و فقوملا ءانثأ لخدتي

.كلذب ةقلعتملا ةمظنألا ھل ن%ب2و عونمم برضلا نأب ھليمز “fiني

.ةليمز ھلعفي امب ةسردملا ةرادإ غلبي

 بالطلا مامأ بلاطلا رمأ $#و لبق نم هءاسأ ھجاوي امدنع ملعملل بسانملا فرصتلا ام4

.ةمظنألا بسح فقوملا عم لماعتلاو سفنلا طبضو درلا مدع

. رمألا Õrو لAاجتو فقوملا نم باy‹7الا

.فقوملا a`ع اودLش£ل ن%ملعملا ءالمزلا ءاعدتسا

.ھتøيA ظفحي يä ةءاسإلا ةمواقمو ةرشابم درلا

اجمانرب ملعملا ذفن5
ً
ا̂راوح 

ً
اددع نأ أجافتف يوناث ثلاثلا فصلا بالط عم 

ً
اQRبك 

ً

 ززعè فيك ،امù“ف شôعلاب نوملح̂و ،اº̂رمأو ا¡وروأ $c ةايz<ا طمنب نوتفم مøùم

...بالطلا ءالؤk ىدل ةيدوعسلا ةينطولا ة̂و_لا ملعملا

çاملف ضرع
ً
ايقئاثو 

ً
.ةيملاعلل اولصو يدوعس بابش نع 

çقوقحب بالطلا فرعLابجاوو م¢gع ةمدقم تابجاولا نأو م`a اxyقوق.

ايñيد ةيدوعسلا ةنا}م نع دAاوشو تايئاصحإ مدقي
ً
ايداصتقاو 

ً
اسايسو 

ً
.

.ةيلAألا تاسسؤملاو ةيمو}xyا رئاودلا ضعبل ةقسñم تارا2ز مLل مظني

عمتسôل مù“لع ةلئسألا حرط̂و ھبالط à#إ عمتسè يÕادتبالا سداسلا فصلا ملعم دلاخ6

ددعىدلنأھلÇ‡تاوعمتxyااياضقبةطبترمةعونتمتاعوضوم$cمflùلئسأà#إ

اراºفأبالطلانم
ً
ايعامتجاةفولأمQRغ

ً
....هذختييذلاحيz·لافقوملاام

.انتاداعو انتفاقثل ةفلاú(ا ةلئسألا حرط نم بالطلا رذحي

.تقولا a`ع ظافƒyل Ãæpاردلا õìنملا جراخ ةلئسألا حرط بنجتي

çم بالطلا را}فأل عمتسLام äشقان2و ةفلتخم تناLعم اLم.

.بالطلا تايفلخ فالتخال ةيعامتجالا تاعوضوملا ةشقانم مدع a`ع صرحي

  تاينقت مادختسا رومألا ءايلوأ عم ملعملا ھب موقي يذلا يäاجيإلا لعافتلا روص نم7

.بالطلا ملعhو ةيسëردتلا ھططخ

.ة2ولوألا تاذ ةفرعملا فادAأ

.ةيساردلا تاررقملا فادAأ

.يداشرإلاو épيلعتلا لمعلا ميظنت

...à}ع م_عالطال لصاوتلا
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كارد‚و ، نÀùدل ةz<اصلا ةنطاوملا ي5اعم ن̂وكت à}ع اœùابلاط ناميإ ةملعملا دعاس\1

h^*ع تابلاطلا عي`a اب قاحتلالاx*ةيدوعسلا تاعما.

h^*ع تابلاطلا عي`a لا تايدحتلا لوح ةعلاطملاüp جاوتLن.

.ن%ملسملا  داجمأو ةيخ2راتلا صصقلاب سëردتلا ءانثأ تابلاطلا ط́ر

.اg«م ةكلمملا فقومو ة2را*xا ثادحألاب سëردتلا ءانثأ تابلاطلا ط́ر

ا_مادختسا اøùكمي ي\أي امم ةق̂رط لضفأ ماعلا لودب اœùاقالع لالخ نم ةكلمملا ةيمkأ

..بسح م_ميظنõب

ھz·ناةسردملا $c ملعتلا تاعمتجم ليكش\ ةيفيك $c ةسردملا ريدم كراشõسا اذإ2

.ميلعتلا qr مg¢&°خ تاونس

.اg‚وسردي üpلا فوفصلا

.ةيقيقxyا مAرامعأ تائف

.بلاطلا دادعأ طسوتم

3kقتلا ةين_ملا ملعملا تابجاو نم ل„‰p ا اياضقلا نعxzا_فيظوتو ةيل c$ ردتلاåس..

 .ةفرعملا ززعh اg‚أل ، مع7

.بالطلا ت£تشh نع داعتبالل ،ال

.ë„æpردتلا لا*(ا qr اياضقلا تناä اذإ ،مع7

.ملعملا ماLم نم تس£ل ،ال

لمأتلاتا̂وتسم دحأ سكعè ، دحاو لح حرطب هريíRت ةلواحمو opملا ءادألا $c لمأتلا4

c$ ملا ومنلا ةيلمعop kو ...

يفصولادقانلا

ي&%سفتلايراوxyا

ةسردملا ةرادإ لثم فارطألا نم ديدعلا à}ع عمتxyاو ةسردملا نQب ةكارشلا دمتع\5

تاعماy<اوصا?<اعاطقلاوةيموكz<اتاعاطقلاضعäوبالطلارومأءايلوأو

ز̂زع\ونQملعملادو_جريدقتولدابتملاماTRحالاà}عةكارشلاحاجندمتعåواQRkغو

...p°عèقبسام.ةلدابتملاةيلوؤسملا

.عمت*(او ةرسألاو ةسردملا ن%ب ةكارشلا تاموقم

.ةسردملاو ةرسألا ن%ب ةيعمت*(ا ةكارشلا صئاصخ

.ةيعمت*(ا ةكارشلاب اágقالعو ةيعمت*(ا ةيلوؤسملا

.عمت*(او ةرسألاو ةسردملا ن%ب ةكارشلا ليصفت تابلطتم

ماق . ھعم ةرادإلا تلصاوت ، ةرادإلا íRخي ملو مايأ ةثالث ةسردملا نع بيغ\ ملعم7

ارخأتم مù“لع درلاب ملعملا
ً
....ملعملا اkرخأتp®لا ةدمل ام .لبقي ملو ھبايغل Êpط ر̂رقتب 

 مايأ ةعبس

مايأ ةرشع

اموي نوثالث
ً

اموي رشع ةسمخ
ً
.

املعم كفصوب ھعضت ام6
ً
 c$ ار̂رقت بتكت امنيح كنابسح

ً
… وk رمألا $#ول 

.رمألا Õrول ةديد*xا تامولعملا ليصوت نكمي فيك

اقباس رمألا Õrو فرعç اذام
ً
.ر2رقتلا عوضوم نع 

؟ر2رقتلا مادختسا رمألا Õrول نكمي فيك

؟فرعç نأ رمألا Õrو نم د2رت اذام

ةءافك ûRكأ نوكتل نQملعملا كولسو فقاومو تارا_م QRيغ\ à#إ فدp œù®لا تايلمعلا8

..Á§س\ ةسردملا تاجاح عم قفاوتي امب ةيلاعفو

ةيعمت*(ا ةكارشلا

ملعتلا a`ع ةمئاقلا ةدايقلا

ن%ملعملل ةينLملا ةيمنتلا

ملعملا a`ع مئاقلا ميلعتلا
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ةينهملا ةفرعملا : يناثلا لاجملا2

ةيمقرلاو ةيمكلاو ةCوغللا تارا=ملاب ماملإلا )١

ھملع[ ةيفيكو بلاطلاب ةفرعملا )٢

ھسgردت قرطو صصختلا ىوتحمب ةفرعملا )٣

ةماعلا سgردتلا قرطو ijنملاب ةفرعملا )٤ ءورقملاو عومسملا صنلا باعيõسا•

ةميلسلا ةيئالمإلا ةباتكلا ةاعارمو حيz·لا يäاتكلا QRبعتلا•

ةميلسو ةحيËz ةغلب ةءارقلاو ثدحتلا•

ھبيلاسأو سايقلا ميkافمو ةيباسz<ا تايلمعلاو دادعألا ةي≠ب•

اQRkسفتو ا_ليلحتو تانايبلا عمج•

ةيمقرلا تارا_ملاو تامولعملا ةينقت•

ملعتلا $c اkرثأو ومنلا صئاصخ•

ملعتلا $c اkرثأو ةيدرفلا قورفلا•

بلاطلا ملع\ ةيفيك•

ةصا?<ا تاجايتحالا يوذ صئاصخ•

صصختلا ىوتحم•

صصختلاب ةصا?<ا سåردتلا قرط•

سåردتلل ةماعلا لخادملا•

ا_م̂وقتو ةيساردلا È«انملا•

ةماعلا سåردتلا قرط•

ميلعتلا تاينقتو رداصم•

13

تاذةيميلعCصرفA@فوتلملعملااـ>;لإجاتحي56لافراـعملاىـلـعلاـ*(ااذـ&زـكري

ةفرعموةيمكلاوةQوغللاتاراXملابماملإلاكلذنمضتQو،بالطللةيلاعةدوج

نمنـكمتلاو،ةـماعلاسـbردتلاقرطوجـ>[ملاةـفرعمو،مـXملعCةيفيكوبالطلا

.ھسbردتقرطوھتادجتسموھسbردتبموقيفوسيذلاصصختلالاجم

...لاOPا نع
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...ادعامةيفيظولاةباتكلاصئاصخنمي\أياممل¶1

قئاقxyاب داLش[سالاةرابعلا ةلوLس

لايxúا a`ع دامتعالابتا}لا ةيصÂú ءافتخا

امود نك.نفيطل نمود نك
ً
افيطل 

ً
.

افيطل نمود نك
ً
امود نك.

ً
.نفيطل 

....$cحيËzلºش>)ءاظلاوداضلا(بتك2

.باتعلا هرAاض ناä ام ظعولا &%خ

qr را}فألا عس[تو ة2ؤرلا قيضت مالظلا.

.هرمأ عاظأو هرس ÊæŒفأ نم سانلا فعضأ

.ةفصاعلا مضخ qr راحبإلاä بظغلا ءانثأ qr فرصتلا

.....ي\أياميفايئالمإةحيz·لاةلمy<ا3

....$cةحيËzةباتكتازم_لات…تك4

Aلا ءايشألاب مايقلل هءارو عسأف د2رت امل كلصوي كفدüp ¢gكم.

.حاجنلاب ةئلتمم افادAأ كل عضو ،كتارايتخإ qrاشءاط نكت ال

.اLجئاتن بقارتو كفادAأ ددحت نأ وA ةيبلسلا ةلازإل ةق2رط لضفأ

.مg¢ابغرلةباجتسإلاو سانلا يœاضرإ نع اديع• ،كفادAأ a`ع زكر

5kةجردلاهذ......

ةيغلمةاغلم

ةاغتلمةيغال

نأQRغ(6
ّ
...à}علدت)

ءانÁتسالاكاردتسالا

ليلعتلا&%كذتلا

...ءادألاثيحنمةءارقلاعاونأ7

ة2رصب- ةيعمسةتماص- ة2رLج

ةئيطب- ةعëرسةعومسم- ةيئرم

....$Ÿغارفلا$cةحيz·لاميقTRلاةمالع؟ÎÇنتي¶....دجبسردأ8

:،
!؛

...$cنوكتر̂رقتلابمدقتp®لاراºفألاةوفص9

ليلحتلاةمدقملا

ماتxúاديLمتلا

ةينمضلاوةيساسألاصنلاراºفأنعÌ?„‰pيأرن̂وكتنمصنلام_فنكمي10

...م_فلابفرعèاماذkو

örادبإلايدقنلا

يÀاعي[سالاي&%سفتلا

...أطخت…تكp®لاةملºلا11

اوعدناومان

اوحمساوبتكا

A B
1234567891011

C DBAACDAB
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...ةيفيظولاةباتكلانونفنم1

ةصقلاصيƒúتلا

تالاقملاةرطاxúا

امنھقفلا$cملºتنمو)(ھتميقتمظعنآرقلاملع\نم)($îفاشلالاق2

نQباملةبسانملاميقTRلاتامالع.)(ھعبطقرةغللا$cنطفنمو)(هردق

....$ŸبôتTRلاà}عقباسلاصنلا$cساوقألا

) . ( ) ، ( ) ؛ ( ) . (

) : ( ) . ( ) ، ( ) . ( 

) . ( ) ؛ ( ) . ( )- (

) : ( ) ، ( ) ، ( ) . (

...à}عنQتلمy<انQبةلصافلالامعتسالدي3

...ي\أياميفايئالمإةحيz·لاةملºلا6

ةءافا}مةآفا}م

ةافا}مةأفا}م

AB
12345678

C DBD A

.امg«يب يونعملا طابترالا

.ةءارقلا دنع مزاللا فقولا

.ةديدج ةلمج فانËتساو ةلم*xا ءاágنا

äا نوx*س ةيناثلا ةلمøاب
ً
.Õaوألا ةلم*ƒل 

ھيفكي ام لاملا نم ھيدل ) ...... ( ھيخأ à}ع ھلامب ناس5إلا لخبي( بتاºلا لوقي5

 نكمي p®لا ةيظفللا طباورلا )ھنع مkداعتباو ھل سانلا هرك ) ...... ( نQنسلا فالآ

:بôتTRلا à}ع $Ÿ ساوقألا نQب ا_مادختسا

)كلذ ةلثمأ نمو( )كلذ Õaإ ةفاضإ(

)Õaإ يدؤي امم( )نأ عم(

)a`ع كلذ لد2و( )نأل(

)نم مغرلا a`ع( )ھنأل(

...ةتماصلانعاQUªùمتتp®لاة̂ر_y<اةءارقلاتارا_منم4

ةقالطلا

ميلسلا طبضلا

ن%تفشلا ك2رحت

ةرابعلا مسر كاردإ

...قبسمدادعإà#إجاتحتالو،بتاºلالابà}عأرطتةركفنعíRعèيäدأنف7

ةلاقملاةصقلا

ةرطاxúاةلاسرلا

 واوـلاو فـلألادع\و انكاـس اـ_لبق فز?<ا نا¶ اذإرطشلا à}ع ةفرطتملا ةزم_لا بتكت8

 ةزـم_لا هذـk قبسè :رطسلاà}ع اkدع> ةفرطتملا ةزم_لا بتكتونكاوسلا نـم ءاـيلاو

… لـثم نكاسفرـح

ءاسم- ءام- ءاج

x*ءو -Aءوض- ءود

ءΩæp- ءيرج- ءÈrم

ءبع- ءالزن- ءطبب

D
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...ÓRبلا$cتدkاش2

اءامنئام
ً

1

&%ضحتلا عëرس ماعطلا

طرفملا كالágسالا

رصاعملا ناس7إلا

بابشلا ضع•

èبابشلاضع>فرـسc$رسةمعطألالوانتåضحتلاةعQR،يـملعلاثحبلانأمغر

نـمو،ھـتz·براـضةـمعطألاهذ_لرصاعملاناس5إللطرفملاكالflùسالانأتـبثأ

نـمو(ةـلمج.يـفءاـkرـيمضلا.كـلذجـئاتندـحأيركسلاءادسـôلأ،ھتالكشمرـبكأ

....à}عدوعè)ھتالكشمرـبكأ

ًءاماام

...صوصنلام_فمدعà#إيدؤتp®لابابسألانم3

.ةدحاو ةركف لوح ةددعتم لمج دوجو

.ةي&°xúا لم*xا a`ع راصتقالا

.ةل2وطلا لم*xا a`ع دامتعالا

.ة2وغللا تافدا&cملا دوجو

…)ةنيدملا$cكلاموp®فتال(لئاقلالثملاÁ°عملمحتلاثمألايأ4

لذعلا فيسلا قبس

عقت اALابشأ a`ع رويطلا

مميتلا لطب ءاملا رضح اذإ

نفسلا Ípتشh ال امب حا2رلا يhأت

...)عفتنا،نبا(p®مل¶$cةزم_لاعون5

äاتلAلصو امäاتلAعطق ام

لصو ةيناثلاو ، عطق Õaوألاعطق ةيناثلاو ، لصو Õaوألا

تلا(Á°عمبةمل¶اù“فp®لاةرابعلا6
ّ
...$Ÿ)ةدؤ

ن°للا تعيض فيصلا

اراصعإ تيقال دقف اح2ر تنك نإ

qr و ةمالسلا ي7أتلاqr لاÎ*ةمادنلا ةل

ةوبك داوج ل}ل

...)عدوتس\(لعفلل‰pايقلاردصملا7

عدوتسمöaدتسم

عادي[ساعدتسم

:Êpنتملابيطلاوبألاق8

ايأرلاعفألاألمي.……
ً
بضغåو........نايحأةردانوةمكحو

اضري ، اتف

ÏæŒري ، اتف

اضري ، üŒف

ÏæŒري ، üŒف

ذk(لعفلاردصم9
ّ
...)ب

AذمباذAإ
ّ

ب

¢gمبيذLبذ

123456789
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...نلعألعفلاردصم1

نلعمنالعإ

hنالعن%لع

...لمy<ا$Úابقايسلةفلاخم)à”ادت(ةمل¶اù“فتءاجةيلاتلالمy<انميأ2

.ىمادقلا ءالمزلا تيأر اذإ تا2ركذلا öaادتت

.تاقباسملا qr ةكراشملل نويضا2رلا öaادت

.ءاقللا روضxy رومألا ءايلوأ öaادت

.ةل2وط ةدم دع• لÓdملا öaادت

سرد¡ودمحأ10
ُ
ثيحنمتاغللاûRكأ$Ÿ:دمحأباجأف،ةي¡رعلاةغللانعالئ

راشõناتاغللاûRكأ$Ÿ:ردبباجأو،تادرفملا
ً
..ملاعلا$cا

12345678910

C D ACC

...ةقيقحسôلويأرةيلاتلالمy<انميأ3

.ةي́رعلا ةغللاب م2ركلا نآرقلا لزن

.ةيفرعملاو ةيلقعلا تاردقلا épنت ةءارقلا

.ةيصú^لا تامسلا لضفأ حماس[لا

.ىرخأل ةنيدم نم ةرارxyا ةجرد توافتت

لع\ةمل¶ردصم4
َّ
.....م

لِع
ْ
لعhم

ُّ
م

ميلعhمولع

اقفو ةيعقاو وأ ةيلايخ ةصق نع رابخإلل مدختسè بولسأ5
ً
. اÙùادـحأ بôتTRل 

اعون فصت ةقباسلا ةرابعلا
ً
:وk ةباتكلا عاونأ نم 

ةيعانقإلاةيحيضوتلا

ةيفصولاةيدرسلا

ديy<اثدحتملاتامسنم6

.روLم*xا لاعفأ دودر Õaإ ھب[ني

.ةيجراxúا دAاوشلا نم &≥كي

.راوxyاو شاقنلا نع دعتøي

ا&%ثك هديب &%شëو Úæpوي
ً
.

...ةمل¶$cأطخةفرطتملافلألات…تك7

Ûaراصع

اطنطىفق

.....)(ةباجإلاهذkلمجأام)(لاقفھبالطدحأةباجإبملعمبıyأ8

:    !/  !
،  ./   .

9èىـلإ لوـصولل ؛ تالكشملا لح بولسأ مـلعملا مدختس kعم فدـQنوكيامدنع ، ن 

: à}ع دوعè ) ھمامأ ( $c ) ءا_لا ( QRمضلا . ھمامأ حاتم QRغ فد_لا كلذ

ملعتملافدLلا

حاتملوصولا

.نادياحم امAالك

ناd%حتم امAالك

 d%حتم : ردب ،دياحم :دمحأ

دياحم :ردب ، d%حتم :دمحأ

BAABC
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أكمل الموضوع

أكمل الموضوع

أكمل الموضوع

:تنويه
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بوkوم مøùم دحاو بالط٤ م_ل مضنا ، ٪١٠ نQ¡وkوملا ةبس5 ، بلاط٢٠ ھيف لصف1

.…ن%́وAوملا بالطلا ةبس7 مك ،

20

1

2 ..... رادy<ا غبص ةفلºت باسح مك لا̂ر٢٠ TRملا ةميقوم٣ ھضرعوم٦ ھلوط رادج

تباث مص?<او لا̂ر٣٧٠٠ تاونس ثالث دع> هرعس حبصأو لا̂ر٧٠٠٠ لاوج رعس

ا̂ونس مص?<ا رادقم ام ، ةنس ل¶
ً
....

3

.... يواسè )٨ ،٥ ،٧ ،٨ ( تاجردلل يäاسz<ا طسوتملا 4

مØùجاو اوملسè مل نيذلا بالطلا ةبس5 نإف بجاولا ملس مøùم٢٨ و بلاط٣٥ ھيف لصف

…يواس\

5

... و٢١k ،٥٦ نيددعلل íRكألا كTRشملا مساقلا 6

..… و١٠k ،٩ ،٨ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ دادعأل ىدملا 7

.... ًالا̂ر٤٥ à#إ لصتل موي جاتحت مكف موي١٥ ل¶ تالا̂ر٩ عمجت ةمطاف 8

..جاتحن مك شامقلاب ن̂رادج ةيطغ\ مت اذإ م٣ ا_عافتراوم٨ ا_لوط ةعäرم ةفرغ 9

ارابتخا ملعم عضو
ً
دمتع\ p®لا ةلئسألا نم ٪٣٠ à}ع لمتش\ تنا¶و لاؤس٥٠ نم 

...م_فلا à}ع مLفلا ةلئسأ ددع مكف
10

بالطلاددع نإف ٪٧٥ ن̂رضاz<ا ددع نا¶و بلاط٤٠ ‰pارد لصف ددع نا¶ اذإ

...نQبئاغلا

11

DB ACB
1234567891011
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١٢٫٥١٧٫٥

٢٠١٥

لا2ر٤٠٠لا2ر٣٤٠

لا2ر٣٦٠لا2ر٢٨٠

٦٫٥٦

٧٧٫٥

١٠٪٧٪

٢٠٪١٥٪

٩٧

٣٥

١٠٤

٦٨

٦٠٧٥

٩٠١٣٥

١٠١٥
٢٠٢٥

٢٠٣٠

١٠٨

14

٣٦٤٢
٤٨٥٦ ١١٠٠١٣٠٠

١٥٠٠٢١٠٠



1

...ھغبص ةفلºت نوكت مك لا̂ر٢٥ TRملا ةميقو TRم٥ ھضرعو TRم١٣ ھلوط رادج 2

ب£صن دجوأ ماعلا ةياqr ‚g لا2ر٣٦٠٠٠ ح́رلا نا}ف٣ :٢ :١  ةبسñب ةكرش qr ءاäرش 3

4

5

ةدامللوألا ‰pاردلا لصفلا رابتخا $c ةجرد٤٠ لصأ نم ةجرد٢٤ à}ع لصح بلاط

.....رابتخالا $c ة̂وئملا ھت…س5 نوكت مك مولعلا

...مg«م كراشم &°كأ

ابلاط٢٤ ھيف فص
ً
– مدق ةرك تاعومجم à#إ م_ميسقت $c ةيندبلا ةيبTRلا ملعم ماق 

....ةرئاطلا ةرك بعلل هرايتخا مت ًابلاط مك٢ :٥ :١ ةبس≠ب ىوق باعلا– ةرئاط ةرك

... يواسè عäرلا فصن

تاموسر لمع> ) دلاخ– ز̂زعلادبع– هللادبع– ي¶رت ( مkو نQملعم ةعäرأ ماق 6
نا¶ نQملعملانم يأ $#اتلا وحنلا à}ع تنا¶و ةي¡رعلا ةغللا $c مªùالط تاجردل ة̂راركت

....ي5دتم ھئادأ

اـــبلاط٢٦ نـــم نوـــكم لـــصفل ن̂راـــبتخا جئاـــتن راـــشõنالا لºـــش Çـــ وي7
ً
 م̂رـــم تلـــصح اذإ . 

...ي5اثلا رابتخالا $c اflùجيõن نوكي نأ نكمي $#اتلا يأف ، لوألا رابتخالا $c ةجردà٨٤}ع

1234567

C DC

٤٠٪٧٠٪

٦٠٪٥٠٪

لا2ر٤٥٠لا2ر٩٠٠

لا2ر١٣٠٠لا2ر١٦٢٥

٣٠٠٠٢٤٠٠٠

٩٠٠٠١٨٠٠٠

٣٦
١٠١٥

 عÀرفصن

رشُع نمث

هللادبعدلاخ

ز2زعلادبعيäرت

٦٠٥٠

٨٦٩٢

DDCC
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ا_لثم̂وبلاطلااù“لعلصحيp®لاةجردلانQبطابترالاÇ وي$#اتلاراشõنالالºش

…اù√أبةقالعلافصونكمي.)ص(روxzاا_لثم̂وھبايغمايأددعو)س(روxzا
1

ةجردلا

ايغلا مايأ ددع
ب

.ةيسكع ةقالع

.ةيدرط ةقالع

يÀاجيإ طابترا

طابترا دجوي ال

ةغللة̂وئملاةبس≠لاة̂رئادلاتاعاطقلابليثمتلانQبي،فظوم٦٠٠اÀùدلةكرش2

...ةيQUلجنإلاةيلصألامflùغلنيذلانQفظوملاددعمك.اªùنوملºتيp®لاةيلصألا

١٥٪٥٠٪

ةي%رعلا

ةیزیلجنإلا ؟

ىرخأ

٪٥ ةيسنرفلا

٣٠

٩٠

١٨٠

٢١٠

،سرادملاىدحأ$cة̂وناثلاةلحرملابالطددعلة̂وئملاةبس≠لالثمي$#اتلالºشلا

....يوناثثلاثلافصلابالطددعامف،بلاط٢٠٠ةسردملابالطددعنا¶اذإ

3

 فصلا
لوألا

٢٨٪
ثلاثلا فصلا ؟

 فصلا
ي3اثلا

٣٢٪

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

ةيتآلاتارابعلايأ،ليصحتلاوقلقلاىوتسمنQبةقالعلالثمي$#اتلالºشلا4

Ëzةحي...

ادج ضفخنملا لقلا ىوتسم رثؤي
ً
.ليصحتلا ىوتسم a`ع 

ابلس طسوتملا قلقلا ىوتسم رثؤي
ً
.ليصحتلا ىوتسم a`ع 

.طسوتملاليصحتلا ىوتسم يوذ ةبلطلا a`ع طسوتملا قلقلا ىوتسم رثؤي

ادج عفترملا قلقلا ىوتسم رثؤي
ً
ابلس 

ً
 .Ãæpاردلا ليصحتلا ىوتسم a`ع 

123456

ACCD

قلقلا

حتلا
ليص

16 22

نأو٪٨٠$ŸنQنثألامويراطمألالوطkةصرفنأداصرأللةماعلاةسائرلاتعقوت5

يمويراطمألالوطkلامتحادجوأ،٪٣٠$Ÿءاثالثلامويراطمألالوطkةصرف

....ءاثالثلاونQنثألا

٢٤٪٢٢٪ 

٥٠٪٣٢٪

...وkةرشعنمءزجبرقأà#إ١٫٥٢٣ددعلاب̂رقتجتان6

١٫٦١٫٥٣

١٫٥١٫٥٢

BC



....ةيلوأ دادعأ ا_عيمج ةيلاتلا دادعألا يأ

١،٢،٣،٤٣١،٢٣،١١،٧

٧٩،٢٩،١٩،٩٥٢،٣٩،٢٦،١٣

9

4$yشلا بعكم ءام نازخ مºم ھعلض لوط لTRنا èيواس ....
٣م٣٦م٤

٣م٣٢م٨

... لا̂ر١٠٠٠٠ غلبملل ةمزاللا ةا¶زلا $Ÿام5

٢٥٠٠٢٥٠

٥٠٠٩٥٠

 ةبلعلا نزو نإف ،مجك١٫٢ نزولا $c ة̂واسõم QRصع بلع تس نزو نا¶ اذإ6
...يواسè ةدحاولا

مج٣٠٠مج٢٠٠

مج١٢٠٠مج٤٠٠

 ،ا_لوح ةلما¶ ةرود اØùحاص Á‰%م ، عäرم TRم٩٠٠ اflùحاسم لºشلا ةعäرم ضرأ7
... TRملاب ا_عطق p®لا ةفاسملا نوكت مكف

٦٠

٩٠

١٢٠

٣٠

123456789

C B

17 23

قفوم_جئاتنتنا¶و،تايضا̂رلاةدام$cبالطةسمخà}عتارابتخاثالثيرجا

....ةحيËzتاجات≠تسالايأ.$#اتلالºشلا

1

.ثلاثلا بلاطلا نم لضفأ ناä لوألا بلاطلا مدقت

.لوألا بلاطلا نم لضفأ ناä ي7اثلا بلاطلا مدقت

.سماxúا بلاطلل ناä مدقت لضفأ

.ع•ارلا بلاطلل ناä مدقت لضفأ

..... عونلا سفن نم باتك٢٥ نمث نوكي مكف ، لا̂ر٥٢ وk بتك٥ نمث نا¶ اذإ2

٢٨٠٢٤٠

٢٦٠٢١٠

نمةملعملاذخأتمكفم٦١٦تاملعملاةفرغوةريدملاةفرغنQبةفاسملاتنا¶اذإ3

ث/م٤ةعرس>QRس\تنا¶اذإةريدملاةفرغà#إلوصوللتقولا
ةيناث٣٤و ن%تقيقدةيناث ن%عÀرأو ةقيقد

ةيناث٥٥قئاقد ثالث

ةميق ةفاضإ دع> ةركذتلا رعس مك ، تالا̂ر٤١٠ اflùميق ناQRط ةركذت ةمطاف تTRشأ8

...ةركذتلا رعس à}ع  ٪١٥ ةفاضملا ةب̂رضلا

٤٦٢٫٤٤٦٧٫٧

٤٧١٫٥٤٧٤٫٦

BCBABCB
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…الجزء النظري 
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...اªù مكحتلا بعص̂و ي5اس5إلا ومنلا à}ع رثؤت p®لا لماوعلا نم1

.ةيثارولا لماوعلا

.ةيËيبلا لماوعلا

...سردي يذلا ملعلا وk يوبTRلا سفنلا ملع2

. ةركاذلا

.قبس ام عيمج

.ءاäذلا

.ةيدرفلا قورفلا

3èشQR طصم'Ç ب ةيدرفلا قورفلاQإ  بالطلا ن#à ...
.يداصتقالا عضولا

.قبس ام عيمج

 سx*ñا وأ رمعلا

.ةيسفنلا صئاصxúا

.... نQب لعافتلل ةجيõن ناس5إلا ومني4

ة&°xúاو ةئ£بلا

قبس امم ءΩæp ال

.ةئ£بلاو ةثارولا

.ة&°xúاو ةثارولا

...ھيجايب ميسقتل ةبس≠لاب لفطلا دنع ومنلا لحارم à}عأ5

.ي%ارولا &%كفتلا ةلحرم

.ة2وLلاب روعشلا ةلحرم

.يäرxyا xy„æpا &%كفتلا

.ةدر*(ا تايلمعلا ةلحرم

...ىرخألا لحارملا نع ةيسz<ا تايلمعلا ةلحرم  $c لفطلا QUمتي6

.يäرxyا xy„æpا ومنلاب

.يوغللا ومنلاب

.ب£ت&cلاو فيñصتلا a`ع ةردقلاب

.در*(ا &%كفتلاب

 ةيحيضوتلا موسرلا وأ ةءارقلا ق̂رط نع تامولعملا ىقلتي نأ لضفي يذلا ملعتملا7

.... لاºشألا وأ

.r`مأتلا

.r&مسلا

. ةيذغتلا

.قبس ام عيمج

.يرصبلا

.يäرxyا

اøùكلو ةقباسلا تامولعملا نم ةديدج تامولعم بلطتي لاؤس> ملعملا أدبي امدنع8

.ةيئانبلا

..ةيل}لا .ةيتامج&°لا

...ة̂رظنلا  ئدابم عبõي كلذب و_ف ھملع\ قبس ام à}ع ةي≠بم

à#إ عوجرلاوثحبلاب م_فلº̂و ذيمالتلل ملع\ ةئôب ةئيà œù}ع مولعلا ملعم صرحي9

اøùيقلتوتامولعملا لقن à}ع ھصرح نم ûRكأ م_سفنأب اوملعتيل تامولعملا رداصم

...ا_قيبطت à}ع ملعملا اذk صرحي ةيتآلا ملعتلا تا̂رظن يأ . ذيمالتلل

.ةيكولسلا

.ھيتلاطش*xا

.ةيديلقتلا

.ةيئانبلا

)٧-٢( تايلمعلا لبق ام ةلحرم نم لافطأ à}ع ھت¡رجت ھيجايب ناج ملاعلا قبط11
لافطألا لأسو ، ءاضيبلاو ءارض?<او ةي…ش?<ا تاركلا نم مkاطعأف، تاونس

تارك كانk لk :م_لأس امدنعو ،ûRكأ ءارض?<ا تاركلا نأب  اوباجأف ، ûRكأ امÀùأ

 ...لافطألا نأ à}ع لدتسا انkو ،ةباجإلا نم لافطألا نكمتي مل ؟ ةي…شخ

çف نوعيطتسLجو مLةليدبلا رظنلا ة.

.مg¢اوذ لوح مA&%كفت ومن£س

.ةمالع نم &≥كأ qr لخادتت ءايشألا نأ نوäردي

.دحاو دع• a`ع مLكاردإ زك&2cو يقطنم &%غ &%كفتلا

ناطبõسالاو ة^روعشلا تالخدملاو ة^روعشلا تاíR?<ا à}ع دمتع\ p®لا ةسردملا10

Ÿ$ ةسردملا...

.ةيكولسلا

.ةيفيظولا

ةيئانبلا

.ةيليلحتلا

.ةيكولسلا
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ملعملاظحال ، باقعلا نم  عونك ملعملا هدرطف قئال QRغ كولس> ذيمالتلا دحأ ماق1

 نم ذيملتلا ملعملا درط لاz<ا هذc$ k ، قئاللا QRغ ھكولس نم فعاض ذيملتلا اذk نأ

... ةباثمب لصفلا

hلس ز2زع'p

يÀاجيإ باقع

hاجيإ ز2زعÀي

p'لس باقع

...Á§سè ھبجاو يدؤي مل يذلا بلاطلا تامالع نم ةمالع مصخب ملعملا مايق2

hلس ز2زع'p

يÀاجيإ باقع

hاجيإ ز2زعÀي

p'لس باقع

اديج نا¶ يذلا بلاطلاب دوصقم لºش> مامتkالا نع ملعملا فك3
ً
 ، èدع ...

hلس ز2زع'p

يÀاجيإ باقع

hاجيإ ز2زعÀي

p'لس باقع

... $Ÿو  ةدحاو الإ باقعلا قرط عيمج مدختسè نأ ملعملل قحي4

.بلاطلا a`ع دLعh ةباتك

.يظفللا خي́وتلا

 تاجردلا مصخ

تازايتمالا نم نامرxyا

...بسانملا ءارجإلا ام ةرم لوأل ھيف بوغرم QRغ كولس لمع> بلاطلا موقي امدنع5

.بالطلا مامأ ھLجوأ

.قبس امم ءΩæp ال

.هدحول ھLجوأ

 ماع ل}ش• مل}تأ

 $Æب≠ي يذلا بس5ألا ءارجإلا امف ھيف تعقو أطخ à#إ ةبلطلا دحأ كØùن حرشلا ءانثأ6

...هذختت نأ

 ھيف تعقو يذلا أطxúا لدعأو هركشأ

.Ûrرش لمكتساو أطxúا لدعا

.Ûrرش لمكأو بلاطلا يأرل تفتلا ال

.üpعطاقم نم بلاطلا رذحا

لخاد ةيميلعتلا ةيلمعلا QRس à}ع رثؤي امم لصفلا $c ةبغاشملا QRثك دلاخ بلاطلا7

... وk بلاطلا اذk لايح ملعملا هذختي يذلا بسانملا ءارجإلا . لصفلا

 .سردلا لطعتي ال üŒح ةبغاشملا لAاجت

.هرمأ qr رظنلل ةسردملا ةرادإل ھل2وحت

اصرح عدارلا ي7دبلا باقعلا لامعتسا
ً
.ةصxyا نمز a`ع 

.سردلا ماLم ضع• ھئاطعإب ھيدل ةيلوؤسملا سح ةيمنت

دق ةق̂رطب نوفرصتي اوماق بالطلا نأب رعش\ تأدب سوردلا دحأل كحرش ءانثأ8

هذc$ k ھعبõتس يذلا بسانملا بولسألا امف ، فصلا طبض à}ع ةردقلا كدقفت

...ةلاz<ا

.ةسردملا ةرادإ راعشÄو حرشلا نع فقوتلا

.Õrاتلامويلا qr حرشلا ديعh نل كنأب بالطلا راعشإ

اعيمج بالطلا عدتري ي}ل تاجردلا نم ددع مصخ
ً
.

.سردلاب ةقلعتم ةيفص ةطش7أ Õaإ بالطلا ھيجوت

ا̂و¡رت بس5ألا ءارجإلا . ھئالمز دحأ ةباجإب ءازflùسالاب بالطلا دحأ ماق9
ً
 يذلا 

...ملعملا ھسرامي نأ ضTRفي

.ھئالمز مامأ ھب£نأت

.ةرشابم ھيلإ لاؤسلا ل2وحت

اروف ھليمزل ھنم راذتعالا بلطو ھفاقيإ
ً
.

.ھئطخ حيضوتو ةصxyا دع• دارفنا a`ع هؤاعدتسا
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اطرش íRتعè ي\أي امم يأ1
ً
....ملعتلل ةيسôئرلا طورشلا نم 

.ةيعفادلا
.زفاوxyا

 .راركتلا

 .ةعجارلا ةيذغتلا

 ا_لاجم à#إ رظنلاب نوكي امنإ ةلºشم يأ لولح ةفرعم نأ اªùاËzأ ىري p®لا ة̂رظنلا2

... ة̂رظن $Ÿ ، $}كلا

.تلتش*xا

.أطxúاو ةلواy(اب ملعتلا

 . نا&cقالا

.راركتلا

3èتعíR افم نم كولسلا ليكش\  مو_فمkة̂رظن مي …

راصب[سالا

.ي}يسالكلا طا&cشالا

.أطxúاو ةلواy(ا

يœارجإلا طا&cشالا

...ة̂رظن $QR  Ÿكفتلا تايلمعو ةيلقعلا تايلمعلل ةرسفملا تا̂رظنلا مkأ نم4

ةيئانبلا

.قبس امم ءΩæp ال

.ھيجايب ة2رظن

ةيكولسلا

اقفو تاذلا لوح زكرمتلا5
ً
...ةلحرم $c ثدحت ةرkاظ $Ÿ ھيجايب لحارمل 

 تايلمعلا

.قبس امم ءΩæp ال

 تايلمعلا لبق ام

ةلوفطلا

...ي5اس5إلا كولسلا رسف )نوسك̂رأ(6

.يزئارغ

.قبس امم ءΩæp ال

üpيمانيد

.يرسأ راطإ نمض örامتجا قايس

... $Ÿ رنورب دنع لثمتلا تايلمعو $cرعملا ومنلا لحارم رو_ظ بôترت7

يزمرلا- يروصتلا– épلعلا

يزمرلا- يروصتلا– يدرفلا

épلعلا- يروصتلا– يزمرلا

يدرفلا- يروصتلا– épلعلا

....ل¡زوأ ة̂رظن بسح Á°عملا وذ ملعتلا8

.سëردتلا qr ي7ادجولا بنا*xا ةاعارم

. ةيكرxyا عم ةينادجولا تاطاشñلا جمد

.ةيسxyا Õaإ ةدر*(ا فراعملا نم لاقتنالا

.ةديدج تا&°خ باس[كا Õaإ ةقباسلا تا&°xúا نم ةدافتسالا

في≠صتنمض اªù مايقلا ع>ار فص بلاطل نكمي ال ةيتآلا ةيلقعلا تايلمعلا نم يأ9

... ھيجايب

.تالكشملا لح qr ةيئاقلتلا ةي2øرجتلا تالواy(ا a`ع دامتعالا

.ةدر*(ا تايضرفلا رايتخا لالخ نم تالكشملا لح

.اágيAام  &%غتت ملام اLصئاصxú ءايشألا ظفح كاردإ a`ع ةمئاقلا تالكشملا لح

اعبت ثادحألا وأ ميAافملا فيñصت بلطتت üpلا تالكشملا لح
ً
.اg«يب ةك&cشملالماوعلل 

ة̂رظنلا ميkافم نم قلطنت ملعتلل ةبلطلا ةيعفاد عفر $c ةيلاتلا تاسرامملا عيمج10

.مg¢ايح qr هرثأو ملعتلا ةيمAأ لوح  ةلدأب ةبلطلا د2وزت

.ةيعقاولا مg¢ايحو ةبلطلا ھملعتي ام ن%ب ةرشابم ةقالع داجيإ

.ملعتلا تاعوضوم رايتخا qr ةبلطلا ةكراشم ىوتسم ةدا2ز

.بلاطلا ھبحي ام ديدحت نم قلطني زفاوxyاو تآفا}ملل لودج عضو

.... $Ÿ ةدحاو ادع ام ةيفرعملا

... وc$  kاشكتسالا ملعتلا بيلاسأ à}ع زكر يذلا ملاعلا11

. نوسhاو

.ھيجايب

.ي}سhوجيف

.رنورب
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... ةيكولسلا ةسردملا $c ملعتملا وحن ملعملا راودأ مkأ نم1

7c$ ت ةيتآلا طاقنلا يأõھيجايب ناج ة̂رظن كراش c$ س\وجيف ة̂رظنو روطتلاºي c$ 

.نوطيش7 مg‚أل لافطألا ملعتي
.يدرفلا ملعتلا a`ع مئاق ملعتلا

.لافطألا اLجاتحي üpلا تايدحتلا رفوي رس£م ملعملا

.ةيئامنلا ةلحرملاب لافطأل qrرعملا دادعتسالا طبتري

اديج ذيمالتلا *(̂و ، ھسردل د_مي نأ à}ع دلاخ ملعملا صرحي امدنع8
ً
 ءدبلبق 

...ةيكولسلا كيادنروث نQناوق دحأ قبطي كلذب وk .سردلا

.تامولعملا لقن

¢gةئ£ب ةئي hملع hةينواع.

.ةطش7ألا دادعإ

hسLملعتلا ةيلمع لي.

 لثمي ةيكولسلا ة̂رظنلا روظنم نم. سايق رابتخا ءادأ نم قلقلاب بلاطلا روعش2

kةباجتسا روعشلا اذ...

.ةيطرش

.ةيئاقلت

 . ة2رطف

.ةيعيبط

ةدوجوملا ةيفرعملا Á°بلا à}ع دامتعالاب ةيجرا?<ا تاíR?<ا QRيغ\ ةيلمع ھيجايب ىدل3

.ةمئاوملا

.فيكتلا

.نزاوتلا

.لثمتلا

 وأ ناولألا$c ءاوس بلاوقلا لºش ذخأي لئاسلا نأ لفطلا اù“ف ملعتي p®لا ةلحرملا4

.تايلمعلا لبق ام ةلحرم

.قبس امم ءΩæp ال .ةدر*(ا تايلمعلا

...ة̂رظنل ةيساسألا ميkافملا نم $Ÿ )كيشولا ومنلا( ةقطنم5

.ةيكولسلا

.ةيلقعلا

ةيعامتجالا ةيئانبلا

.ةيعامتجالا

 وأ ةئôبلا عم لعافتلا نع ةجتانلا درفلا كولس à}ع أرطت p®لا تاQRغتلا à}ع قلطي6

.ميلعتلا

.قبس امم ءΩæp ال

.ةيب&cلا

.ملعتلا

...ةيدرفلا قورفلا  صئاصخ نم ةيصاخ  لثمت ةيلاتلا تارابعلا نم يأ10

...ھل $}خادلا ءانبلا عم مƒy≠ت يºل درفلا ىدل

... ماy$ألا

...$cرعملا ومنلا

.ةيداملا تايلمعلا ةلحرم

...ة¡رجتلا وأ ب̂ردتلا

رثألا نوناق

.دادعتسالا نوناق

 راركتلا نوناق

.ز2زعتلا نوناق

.طقف ة&°xúاو ةئ£بلا ةيمAأ

.ةئ£بلاو ةثارولل جودزملا &%ثأتلا

.طقف ةثارولا ةيمAأ

.اAاوس نود ة2راضxyاو ةيفاقثلا لماوعلا ةيمAأ

Aس7اجت كان qr ذلا ن%ب ةيدرفلا قورفلا ىدمäثانإلاو رو.

.عونلا qr س£لو ةجردلا qr قورف اg‚أ

.ةيلقعلا Ûrاونلا qr اg«ع فلتخي ال ةيجازملا تامسلا qr ةيدرفلا قورفلا ىدم نأ

.ةيلقعلا Ûrاونلا qr اg«م لقأ ةيجازملا تامسلا qr ةيدرفلا قورفلا ىدم نأ

... à}ع ومنلا لوح ةثيدz<ا ثوحبلا دكؤت9
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... تاردقلا $c ملعتلا تا¡وعص $c فالتخا ىدم íRكا1

.ةيصú^لا

.ةيسفنلا

.ةيلقعلا

.ةيمس*xا

لامعألا نم QRبك ددع زاجنإ $c ةيدي اتل¶ مادختسا عيطتسè ھبالط دحأ نأ ملعم ظح ال2

c$ دحاو تقو ، kءا¶ذب عتمتي بلاطلا اذ...

.يäرح

.r&مس

.يرصب

.æp„ح

سôلو، ملعتلا ةعرسو ةظقيلاو ةظحالملا ةقد اøùم تافصلا نم ةعومجمب QUمتي بلاط3

.عفدنم

.دئاز طاش7 وذ

.قوفتم

.بوAوم

 م_ل مدقت p®لا ةيداعلا جماíRلا عم تالكشم نوقوفتملاو نو¡وkوملا بالطلا ھجاوي4

.مg¢اجايتحا p'لت ال

.حيy* قبس ام عيمج .مامتAالا مدعو لومxúا Õaإ مfg عفدت

ابلاط فصت  ةيلاتلا تارابعلا يأ5
ً
...z+‰p<ا ملعتلا لضفملا ھطمن 

.تاقالعلاو طامنألا كردي

.قبس امم ءΩæp ال

ةباتكلاب “—او مامتAا ھيدل

çعتمتس qr تامس*(ا بيكرت.

الكش ر_ظي ملعتلا تا¡وعص نم ي5اعè يذلا لفطلا6
ً
ھتاردق نQب نيابتلا لاºشأ نم 

.كاردإلا

.قبس ام عيمج

.ةيلعفلا ھتاردق

..épيداäألا ھليصحت

...بلاط ھنأ à#إ عجري ام¡رف ،ةي≠يتورلا لامعألا à}ع ةردقلا ةيدل

... اù√أل

.مg¢اردق ىدحتت ال

... نQ¡و ةيلقعلا

ةءارقلا Á‰,احتت تابلاطلا ىدحإ نأ يÕادتبالا سما?<ا فصلا ةملعم تظح ال7

...Á§سè ديدج p§يلع\ فقوم $c ةقباسلا تاíR?<ا مادختسا8

...ملعتلا تا¡وعص بالط ىوتسم ي5دت ب…س9

ايسارد نورخأتملا بالطلا ىوتسم ي5دت ب…س10
ً
...

تامل¶نQب طلخت امك تاملºلا عبõتل ا_ع>اصأ مدختس\و ،ةقالطب أرقت ال تأرق اذ‚و

.ملعتلل ةيعفادلا

.ملعتلا رثأ لاقتنا

hملعتلا ز2زع.

ملعتلل قفارملا ì نلا

.ةينAذلا تايلمعلا qr بارطضا.ءاäذلا لماعم ضافخنا

.ملعتلا وحن ةيعفاد دوجو مدع .ةطش7ألا qr ةكراشملا a`ع ةردقلا مدع

...اù√أب ةبلاطلا ةلاح ةملعملا تص?Ì .فورz<ا ةªùاشõم

.يäاردإ قوع

.ملعh تا́وعص

.ملعh ءطب

.Ãæpارد رخأت

.ةينAذلا تايلمعلا qr بارطضا.ءاäذلا لماعم ضافخنا

.ملعتلا وحن ةيعفاد دوجو مدع باعي[سالا a`ع ةردقلا فعض

...ايلعلا ةيئادتبالا ةلحرملل $}قعلا ومنلا صئاصخ نم11

.ةطلسلا a`ع درمتلاو تاذلا تابثإ qr ةبغرلا

.ىرخألا نود ةيساردلا داوملا ضع• Õaإ ليملا رLظي

.تا&%غh نم ھندب qr ھظحالي ام هاجت قلقلاب فوxúا طالتخا

.راغصلا ملاع نع لاصفنالاو رابكلا عمتجم qr لوبقلا مدع• ھساسحإ
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..ةتوافتم تاجردب ةينkذلا ةطش5ألا ةفا¶ $c لخدتت p®لا ةماعلا ةيلقعلا ةردقلا Á§س\1

.عادبإلا

.ةيصú^لا

.ءاäذلا

.ليصحتلا

 نوضرعتي نيذلا بالطلا ىدل ةيعفادلا نم عفترم ىوتسم à}ع ملعملا ظفاحي يºل2

hبلاطلا ھققحي مدقت يأ ز2زع.

.لوذبملا دx*Lا Õaإ لشفلا وزع

 .دقنلا نم ةيلاخ ةنمآ ةيفص ةئ£ب &%فوت

h^*ع بلاطلا عي`a ا راركت)yتالوا.

...ن̂رخآلا نم باTRقالا $c ةيلاع ةيساسح مÀùدل ةيتآلا تائفلا  يأ3

.دحوتلا

.نواد ةمزالتم

.ةديدشلا ةيلقعلا ةقاعإلا

.لصاوتلا بارطضا

... à#إ ًاديدحت QRشè ملعتلا تا¡وعص لاجم $Ç c'طصم )ايسكلسدلا(4

...بلاط  ھنأ ھيلع قلطي ، ءا¶ذ  رابتخا $c )١٠٠( ةجرد à}ع بلاط لصح5

.بوAوم

.يäذ

.ءاäذلا طسوتم

.ملعتلا ءيطب

... ادع ام ةيتآلا تافصلاب فصتي نأ ةصا?<ا تاجايتحالا يوذ ملعمل دب ال6

.r+امدلا يفيظولا لالتخالا

.ةيئامنلا ةيمالكلا ةسxyøا

.ةيلاعفنا تابارطضا

.ةءارقلا رسع

.دقنلا ةراLم كالتما

.بالطلا تايكولس لبقت
.تانايبلا ة2رس ظفح
.örامتجالا لعافتلا

 كلذو ليلق ا_ملعتل مkدادعتساو ليمب اkوحن بالطلا رعشè ال ام  ةدام ملع\ نكمي7

.ةداملا وحن مágفاقث ةيمن[ب

.مûgاäذ ةيمن[ب

.مLليصحت ةيمن[ب

 .مLلويمو مg¢اAاجتا ةيمن[ب

 .... ـــــــــب ملعملا موقي نأ ضTRفي ،ةيفرعملا ة̂رظنلل دانõسالا¡و ، قافخإلا تاíRخ ضعبل

...z+‰p<ا QRكفتلا صئاصخ نم8
.ةيËيبلا تا&%ثملا ليلحت a`ع ةردقلا

¢gإ فدÕr تسا لصوتلاñوأ تاجات hتاميمع.

.ن%عم فقومب ةطيy(ا لماوعلاو فورظلا d%يمت a`ع ةردقلا

.&%كفتلا ةيلمعل ةبحاصم نو}ت نأ بجي ةيسxyا تا&%ثملا

ادانõسا9
ً
 ىدل ةيعفادلا ةراثõسال ةددعتم بيلاسأ كانc$ ، kرعلا لخدملا à#إ 

... اøùم بالطلا

.ةنمآلا ةيفصلا ةئ£بلا &%فوت

.ةيفصلا ةطش7ألا qr عونتلا

.مAاوتسم روطتي نيذلا بالطلل تآفا}م ميدقت

.بالطلا ىدل ھتميقو حاجنلا تاعقوت ىوتسم نم عفرلا

عم ميلسلا يوبTRلا فرصتلا وk ي\أي امم يأ ، لوy- بلاط نQملعملا دحأ ىدل10
...بلاطلا

.يÀالطلا دشرملل ھل2وحت

.ةكراشملا a`ع ھعي*^hو ھمعد

.ھمدع نم ةكراشملا qr ھل ة2رxyا كرت

.ةكراشملا مدع• ھفورظ ةاعارم

تالكشم نم نوناعè نيذلا ةبلطلا عم ا_لامعتساب Á‰.وي ةيتآلا تاسرامملا عيمج11
c$ ةدحاو ادع ام ، قطنلا Ÿ$ ...

h^*عيLع م`a قاولا لصاوتلا&r.

.لمحتو &°صب مLل عامتسالا

h^*عيLم qr ا لاحx*اولا &%غ لم—yة.

h^*عيLم qr لا تامل}لا زواجتüp لع بعصت«gم.
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..ملعتملا ىدل تامولعملا ةيمك

.ملعتملا ةيعفاد ةجرد

.ملعتملل يœادألا كولسلا

.ملعتملا مLف ىوتسم

دعاس\تارابعلا هذk )كتاردق $c قثأ ( و )فرع\ كنأ دقتعأ ( لثم تارابع ملعملا مدقي2

.دادعتسالا

.ةيعفادلا

.لويملا

.هاجتالا

فدk ام ، ھلح ةق̂رط فص̂و ةيضا̂رلا لئاسملا لح ءانثأ عفترم توصب ملعملا ثدحتي3

hكفتلا ھبالط ميلع%&..

.فصلا طبض a`ع صرxyا

 سردلا ءانثأ دوم*xا رسك

.لxyا ةق2رط qr ھيلع بالطلا دامتعا

$}يصحتلا هاوتسم ةيمنت à}ع هدعاس\ ھملع\ $c فعضلاو ةوقلا طاقنب بلاطلا ةفرعم4

اقفو5
ً
ةيتآلا تاQRغتملا نم يأ ، تاQRغتملا نم ةعومجمب ملعتلا رثأتي ةيفرعملا ة̂رظنلل 

.ةيعفادلا

.باعي[سالا

.قباسلا ملعتلا

.ةيدرفلا قورفلا

..ھميسقت$c ملعملا دمتعا p‰+ح ،يرصب ، $îمس :ةيتآلا ماسقألا à#إ ھبالط ملعملا مسق6

.طشñلا ملعتلا

.ةننقملا تارابتخالا

.ي7واعتلا ملعتلا

.ةعجارلا ةيذغتلا

.ملعتلا طامنأ

.ةيصú^لا طامنأ

.ةددعتملا تاءاäذلا

.ملعتلا تا2رظن

...ز̂زع\ $c بالطلا

...كولسلا اذk نم ملعملا

...لامعتسا لالخ نم كلذ قيقحت ملعملل نكم̂و

اص̂رح ملعملا لعجت
ً
...ديدy<ا سردلا $c ءدبلا لبق بالطلا تامولعم ةعجارم à}ع 

… وk ملعتلل يقيقz<ا رشؤملا1

.ھيجايب دنع ةيسz<ا تايلمعلا ةلحرم $c درفلا QUمي ام7

 ةيلقعلا ھتردق نكل ةيساردلا داوملا عيمج $c فعض نم ي5اعè دمحم بلاطلا8

...بالط نمض فنصي بلاطلا .ةيداع

تاجايتحالا يوذ عم لماعتلا $c اªù ديقتلا $Æب≠ي تاءارجإلا نم ي\أي امم يأ9

امف ، كاردإلا ثيح نم ن̂رخآلا عضوم ھسفن عضي نأ ةداع لفطلا عيطتسè ال10

.در*(ا &%كفتلا

.يäرح سxyا ومنلا

. يوغللا ومنلا

.ب£ت&cلاو فيñصتلا

.ملعتلا ءطب

.Ãæpاردلا رخأتلا

.ملعتلا تا́وعص

.دحوتلا فيط

...ةسردملا $c بالطلا نمةصا?<ا

.ةدعاسم نودب فرصتلا مدع مg«م بلطلا

.اLميدقتب ةردابملا لبق ةدعاسملل مágجاح ىدم دنع مLلاؤس

.مALاجت ن2رخآلا رعاشم مLل ن%بت ةق2رطب مLعم ثيدxyا

hف2رعLلا تا́وعصلاب مüp جاوت دقLLم qr اxyةيلبقتسملا ةاي.

...ةيصاخب اøùع íRعè ةيصا?<ا هذk ،ھنوري ن̂رخآلا نأ دقتعè هاري

.كاردإلا فعض

يقطنملا &%غ &%كفتلا

.xy„æpا &%كفتلا

.تاذلا لوح زكرمتلا

ةلحرملا $c )ةيكولسلاو ةيسفنلا ( لفطلا صئاصخ نم تسôل ي\أي امم ةدحاو11

... )تاونس٩-٦ ( ايندلا ةيئادتبالا
.ن2رخآلا ديلقت Õaإ ليمي

.ةطلسلا نم فاخي

çةرثألاو كلمتلا بح ھيلع بلغ.

ةيلوؤسملاب ھساسحإ عفتري
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لºش> ةيميلعتلا ةئôبلاو ةسردملا $c ملعملا ا_جاوي دق p®لا تالكشملاب متÀù يذلا ملعلا1

.örامتجالا

.p'2رجتلا

.يوب&cلا

.ومنلا

.ةككشملا

.ةلبكملا

.ةزجنملا

.ةلجؤملا

...اù√أب )١١٠( ءا¶ذلا رابتخا ةجرد à}ع لصاz<ا بلاطلا تاجرد نأب ؤب≠تلا نكمي3

.ةمظنملا تا&°xúاب عفترت

.رمعلاب مدقتلاب ضفخنت

١١٠ r, امك ىقبت

.رمعلاب مدقتلاب عفترت

...بلاطلل ملعتلا ة¡وعص فشõكي يذلا نم4

.ريدملا

.يÀالطلا دشرملا

.æp„فنلا يœاصخألا

.ملعملا

...سفنلا ملع وk ماع

.ةيعوضوملا

.تابثلا

.ةلادعلا

.قدصلا

… نمضتت يوبTRلا سفنلا ملع فادkأ6

.يقيبطتلاو يرظنلا بنا*xا

 ركذ امم ءΩæp ال

.طقف يرظنلا بنا*xا

.طقف يقيبطتلا بنا*xا

.ةيملعلا قئاقxyا

.ةتباثلا ميAافملا

.تا2رظنلاو ن%ناوقلا

.ةيصú^لا ءارآلاو تالاقملا ضع•

.qrاشكتسالا

.qrرعملا قوف

.Õrالدتسالا

.يراصب[سالا

.ھيجايب

.كيشولا ومنلا

.تلاطش*xا

.Œ∂عملا يذ ملعتلا

.qrرعملا قوف &%كفتلا

.يطابñتسالا &%كفتلا

.örادبإلا &%كفتلا

.يÀراقتلا &%كفتلا

...à#إ م__جوت ةدقانلا ةءارقلا à}ع كبالط بردت نأ تدرأ اذإ10

ةيQUلجنإلافورz<املع\$cةبغرھيدلويÕادتبالاع>ارلافصلا$cبلاطدلاخ

نودكلذعيطتسèالھنكلوھقحالملع\ةلحرمنمضاù√أمغرةكبشملا

ماسحملعملاھبماقام.كلذà}عھب̂ردتبماسحھملعمموقيفدحأةدعاسم

...ة̂رظنلp§ت≠يميلع\بولسأ
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èشQR)ايسرام(c$ة̂و_لاتالاحنعھيثدحc$ارملاةلحرمkإةق#àة̂و_لاتالاح

اعمةيعامتجالاتاعقوتلاوةيفرعملاةعäرألا
ً
حبصينأد̂ريبلاطكيدلنا¶ولف،

ابôبط
ً

ةيص?Ãلاصئاص?<ابكتíRخمكحب.كلذكنوكينأناد̂ريھيدلاونأل

...فقوملااذàk}عقبطنتp®لاة̂و_لاةلاحام،قkارملل

عملU›ملا$cتنTRنإلاةكبشق̂رطنعتامولعمنعثحبلاھبالطنمملعملابلط

ملعملانملعفلااذk.تاناºمإلاهذkمÀùدلرفوتيالم_ضع>نأةقبسملاھتفرعم

...مدعà}علدي

ايفرعملz<اà#إبلاطلاھيفلصيQRكفت
ً
رصانعلاكارد‚وفقاوملاليلحتلالخنم

à”ديةيتاذلاھتاردقوةقباسلاھتاíRخà}ع،ةيل¶ةروصبھم_فوھيفةنمضتملا

.QRكفتلا

درفلاءادألةع>اتملاوميظنتلاوأQRكفتلاتاطاش5ةرادإاflùفيظوايلعةيلقعةيلمع

كلذو،تامولعملاةy<اعموأتالكشملالحبھمايقءانثأھتايكولسوأھتاطاش5وأ

...مييقتلاوةبقارملاوطيطختلا$Ÿ،ةيعرفتارا_مثالثلالخنم
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... و‰p kاسأ روحم لوح ثيدz<ا È/نملا ف̂رع\ رودي1
.سëردتلا ةق2رط

.تا&°xúا

. بالطلا

.سëردتلا بيلاسأ

...رصانعلا ةيقب ھيف رثأتتو ةيمkأ ûRكأ È/نملا رصانع نم يأ2
.م2وقتلا

فادAألا

. ىوتy(ا

.سëردتلا ةق2رط

…ررقملاو È/نملا نQب قرفلا3
.õìنملا نم لمشأو معأ ررقملا

.ضعبلا مLضعبب ھلص مLل س£ل

. ررقملا نم لمشأو معأ õìنملا

.ررقملا وõì Aنملا

...ميدقلا مو_فملاب È/نملا اù“لع دكؤي p®لا ومنلا بناوج4
.qrرعملا ومنلا

.لماشلا ومنلا

.يراLملا ومنلا

.ي7ادجولا ومنلا

...وk ديدج رصنع ةفاضإ $c ثيدz<ا È/نملا نع ميدقلا È/نملا فلتخي5
.لبقتسملا

.ةعجارلا ةيذغتلا

.لاصتالا ةانق

.لصوملا

... لالخ نم ة̂وبTRلا تاياغلا ققحتت6

.Ãæpردملا õìنملا

.ةيميلعتلا ةلحرملا

.Ãæpردملا باتكلا

..ةيساردلا ةدحولا

 ةيلمع نم ءاflùنالا دع> ھئادأب ملعتملا موقيس يذلا $}بقتسملا ءادألل قيقد فصو7

.ةيميلعتلا ةيجيتا&cسالا

.ةيميلعتلا ةفسلفلا

.épيلعتلا فدLلا

.ةيميلعتلا ةسايسلا

... ملعتلا

 وأ ا_شôعp è®لا فقاوملا لالخ نم بلاطلا تايكولس $c رثؤي ططخم QRغ È/نم8
 وأقفتت دق p®لا ميقلاو تاkاجتالا ةيمنت $c م_سåو ، ىرخألا ةيجرا?<ا تارثؤملا

... È/نملا و‰p . kردملا È/نملا عم ضراعتت
.يœارثالا

.ددعتملا

.يروy(ا

.يفxúا

…ةحيËz ةرابع ةيلاتلا تارابعلا يأ9

.سëردتلا قئارط ر2وطت نع لزعمب íìانملا ر2وطت نكمي

.سëردتلا قئارط ر2وطت نودب íìانملا ر2وطت متي نأ نكمي ال

.íìانملا ر2وطتب ھل ةقالع ال سëردتلا قئارط ر2وطت

.حيy* ركذ ام عيمج

هرايتخا دنع اflùظحالم ملعملا à}ع تارشؤم كانk نأ نQملعملا ھئالمزل دلاخ Ç و10

...ا_مkأ ةيدرفلا سåردتلا ةق̂رط

.ن%ملعتملا ن%ب ة&%بك ةيدرف قورف دوجو مدع

.فصلا لخاد ن%ملعتملا نم ليلق ددع دوجو

.يhاذلا ملعتلل بالطلا ىدل ةيلاع ةيعفاد رفوت

.ىوتسملا عافترا ثيح نم ن%ملعتملا س7اجت

 داجيإ لالخ نم لقعلا ك̂رحت à}ع موقت p®لا ةيعادبإلا سåردتلا قرط ىدحإ11

... $Ÿ ةقالع اøùيب دجوت ال p®لا ءايشألا نQب تاقالع

..ةيئاوشعلا ةراثإلا ةق2رط

..ةيفاشكتسالا ةق2رطلا

. ةيطابñتسالا ةق2رطلا

.ةيئاصقتسالا ةق2رطلا
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1Aنملا نم باطلا ھبس[كي ام وõì سرلاép نملاوõì اxúيف...

.يرفصلا õìنملا

.r&قاولا õìنملا

.يروy(ا õìنملا

.يرAاظلا õìنملا

نو}ت ثيحب ىرخألا داوملا Õaإ عوجرلا عم ةدحاولا ةداملل ةيميلعتلا تا&°xúا ةغايص2

.r&•اتتلا

.r`ما}تلا

.Ãæpأرلا

.رمتسملا

ميدقلا نمو دقعملل طيسøلا نم ةطبا&cم ةجردتم ةلسلس[م ةروصب ةيملعلا ةداملا ضرع3

.Ãæpأرلا

.r-ولو}يسلا

.يقطنملا

.يقفألا

ة&°xúا لما}ت a`ع موق2و ، بالطلا لويمو تامامتAا a`ع زكري ةيتآلا õìنملا تاميظنت يأ4

تاعورشملاو طاشñلا õìنم

.يروy(ا õìنملا

.ةعساولا تالا*(ا õìنم

.ةلصفنملا داوملا õìنم

üŒح سëردتلا قرطو ىوتy(ا فييكت ھيف نو}ي يذلاو ميلعتلا qr ثيدxyا ھجوتلا5

.ي7و&cكلالا ملعتلا

.زيامتملا ملعتلا

 طشñلا ملعتلا

.يœانبلا ملعتلا

..Œ∂حنملا موLفملا اذa A`ع قلطي ةق2رطلاو فدLلا qr ةfgاش[م تا&°خ

... .ـــــــب õìنملا ىوتy( ميظنتلا اذéŒ Aسç ،درجملل سوسy(ا نمو ، ثيدƒyل

...تالكشملا لح ساسأ a`ع p∂ب2و ، بلاطلل ةمدقملا

hبالطلا ن%ب ةيدرفلا قورفلل بيجتس...

...Ãæp ,rاردلا ليصحتلاو ءاäذلا ن%ب ةقالعلا ةسارد بسانت üpلا ةق2رطلا وأ õìنملا6

.ةيطابترالا

ةي2øرجتلا

.ةيفصولا

ةيكيñيلäإلا

ا&%بخ كفصوب7
ً
 qr انملا ءانبíì يذلا ميظنتلا كنم بلطو ∑gنم &≥كأبالطلا تاجاحب مت 

لماعتي نيذلا ددع نو}2و ھتدعاسمل ن2رخآب ةناعتسالاب ملعملل حمسëو مg¢امامتAاو مLلويم

ابسانم نو}ي ةيتآلا íìانملا تاميظنت يأف  اليلق مLعم
ً
 ...

.ةطبا&cملا داوملا

.يروy(ا

ةلصفنملا داوملا

.ةيملعلا تالا*(ا

... وõì Aنملل æp„فنلا ساسألا8

.ةيلبقتسملاو ةيلاxyا عمت*(ا بلاطم

.كولسلا طامنأو تادقتعملاو را}فألا

.ملعتلا ةيجولو}يس تاسارد جئاتن

ايعاو ھلع*x درفلل اágحاتإ متي üpلا تا&°xúا
ً
.رومألا تا2رجمب 

 a&سç .ملعتلا ةيلمع ءدب لبق ھبالطل ملعتلا فادAأ حرشç نأ ملعملا نم عقوتي9

... وAو æp„£ئر فدA قيقحت Õaإ ةسرامملا هذA ءارو ملعملا

.فادAألا هذA قيقحت qr ملعملا اLعب[ي üpلا ةق2رطلاب ةبلطلا ةيعوت

hلا تاعوضوملاب ةبلطلا ف2رعüp موقيسLتخ2و م°&Aف م«gا.

.ھيلع اوزك&%ل ملعتلا نم هوققحي نأ عقوتي امب ةبلطلا ةيعوت

.مAرابتخا qr مAدعاسh تامولعم نم مLمزلي امب ةبلطلا د2وزت

افدA دمحأ ملعملا صصخ10
ً
ايكولس 

ً
ادحاو 

ً
 سوردلا دحأل ةفلتخم ماLم مLل مدق ھنكلو 

سفن a`ع ملعملا لصح ةصxyا ةياqr ‚g ، فدLلا اذA اوققحي نأ مg«م بلط ثيح

.زيامتملا ميلعتلا

.يhاذلا ملعتلا

.يديلقتلا ميلعتلا

.ميلعتلا د2رفت

... وA ملعملا ھب ماق ام ةيميلعتلا تاجرú(ا
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افلؤم بلاطلا أشñي نأ1
ً
اديدج 

ً
...ىوتسم نم فدA وA &%بعh عوضوم وأ ةصق ةباتكل 

 مLفلا

.قبس امم ءΩæp ال

ليلحتلا

.بيك&cلا

2qr ا ملعملا  أدب ةيميلعتلا فقاوملا دحأxyاظ نع ثيدAمث ،ةيعيبط ةر äبالطلا فل 

.ةيئارقتسالا ةق2رطلا

..تالكشملا لح ةق2رط

.ةيفصلا ةلئسألا ةق2رط

.شاقنلا ةق2رط

افدp A∂بي نأ ملعملا دارأ اذإ3
ً
ايكولس 

ً
اديج 

ً
 نأ اg¢اعارم بجي üpلا طورشلا مAأ نإف ، 

.ملعملا طاش7

.ملعتلا عوضوم

.ملعتلا جتان

.ملعتلا ةيلمع

اقالطنا فئاظو ثالث Ãæpردملا باتكلل )Risid( ديسëر ددح4
ً
ةدعqr ةماعلا فادAألا نم 

.ةيملع رظن ةLجو

ةيداصتقا رظن ةLجو

ةيتاسسؤم رظن ةLجو

ةيجوغاديب رظن ةLجو

.ةماعلا ةدعاقلا ديدحت Õaإ لصوتلا ضرغ• اg«يب ةنراقملاو ةلثمألا عب[ت üpلا سëردتلا ةق2رط5

.ةيئارقتسالا ةق2رطلا

.ةيباوجتسالا ةق2رطلا

.ةيجاتñتسالا ةق2رطلا

ةرAاظلا هذAطبض بيلاسأ ديدحت مث ، تا&%سفتلا عضوو تايطعملا ميظنت a`ع لمعلاب

... فدLلا لوان[ي

..r, .ةدحاو ادع ام ةحيy* تارايxúا عيمج . رظن تاLجو

...اágيعون لبق را}فألاب متüp ¢gلا سëردتلا قرط نم6

.راوxyا و ةشقانملا

.ةرضاy(ا

.فاش[كالاب ملعتلا

.A∂pذلا فصعلا

...انA ملعملا اLمدختسüp çلا ملعتلا ةق2رط

.تراب رA ةق2رط

ةيتآلا تاسرامملا عيمج .رشابملا سëردتلا بولسأل اLمادختسا ليعفت ةملعملا بغرت7

hدعاسAا qr قيقحت AفدLةدحاو ادع ام ا ,r ..

...a`ع ملعملا دعاسh اg‚أ qr ةيميلعتلا فادAألا ةيمAأ لثمتت8

.بالطلل ةمدقملا ةيميلعتلا تا&°xúا رايتخا

.ىوتy(ا ةدوج م2وقتل &%ياعم رايتخا

،بالطلا ن%ب ةيدرفلا قورفلا ديدحت

.سردلا ىوتحم ميظنتل &%ياعم عضو

ملعتلامادختساب )ةيËيب تاسايس ( ةدحو سëردتل ططخي )دلاخ( تايعامتجالا ملعم9

...سردلااذA تاعوضوم رايتخال ةيلعاف &≥كألا ةق2رطلا ام .تالكشملا لح a`ع مئاقلا

çن%ملعملا لأس qr أ نع ةسردملاAتاعوضوملا م.

اعوضوم ملعملا راتخي
ً
الLس 

ً
 qr طيطختلاو ضرعلا.

.qrرعملا ھصصختو ھت&°خ ءوض qr تاعوضوملا ملعملا راتخي

.ةماعلا مg¢امامتAا ءوض qr تاعوضوم ديدحت بالطلا نم بلطي

.Êæp£عملا مLعقاوو اg¢ابلاط ةايح نم ةدمتسم ةيحيضوت ةلثمأ مادختسا

.اg«يب ط́رلا لLسç ةلسلس[مو ة&%غص ءازجأ Õaإ سردلا ميسقت

.حرشلا نم لما}لا ءاágنالا ن%xy ةلئسألا ليجأت ةرورضب تابلاطلل نالعإلا

.ةيسح وأ ة2رصب ضورع• سردلل Ípفشلا ضرعلا معد

ايلاح ةدئاسلا ميلعتلا ر2وطت تاوعد اg»لع ع*^h ةيتآلا ةطش7ألا يأ10
ً
 qr ملاعلا...

.æp„فانتلا يدرفلا ملعتلا

.ملعتلا تاطاش7 ءادأ

.تاعومجم نمض ملعتلا

.لمعلا قاروأ ليلحت
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ھتدام تاعوضوم سëردت qr طيطختلل )دلاخ( ملعملا اLعبتا üpلا ةيتآلا تايلمعلا عيمج1

*yةدحاو ادع ةحي ,r...

ةبسانملا م2وقتلا بيلاسأ ديدحت

.بالطلل ةقباسلا تا&°xúا a`ع فرعتلا

.سëردتلا تايجيتا&cسا رايتخا

 .ةماعلا ملعتلا فادAأ ءانب

..ن%ملعتملا ةعيبطل ةيعارمو ةنرمو ةلماش نو}ت ثيحب ةلسلس[مو ةمظتنم ةيئارجإ تاوطخ2

.سëردتلا بولسأ

.ةيميلعتلا ةليسولا

.سëردتلا ةق2رط

 .سëردتلا ةيجيتا&cسا

 ةيثحب ةطخ نمض وأ ، ھg»جوتو ملعملا فارشإ تحت ملعتملا اg»ف لمعç ةيجيتا&cسا3

امدقم تدعأ
ً
 hسéŒ...

.ھجوملا &%غ ءاصقتسالا

.تالكشملا لح

.ھجوملا ءاصقتسالا

.ھجوملا ھبش ءاصقتسالا

ميAافملا ط́رت ةيطيطخت لا}شأ ق2رط نع ةفرعملا ليثمت qr ةلعاف ةيسëردت ةيجيتا&cسا4

...éŒسh ،ط́رلا تاملéŒ äسh تاملä اg»لع بتكي مLسأ وأ طوطخب ضعبلا اLضعبب

.ةفرعملا طئارخ

.ةيميAافملا طئارxúا

.ةينAذلا طئارxúا

.Èrيتا&cسالا طيطختلا

...r, ، ميAافملا ن%ب ط́رلاو را}فألا ن2و}تو ةظحالملا نم نكمت ةيجيتا&cسا5

.فاش[كالاب ملعتلا

.يhاذلا ملعتلا

.رشابملا سëردتلا

.ي7واعتلا ملعتلا

6hقيقحتل بلاطلا مامأ راودألا ليثمت ةق2رط مدختس...

.تالكشملا لxy ةق2رط

قبس ام عيمج

.ةينادجولا فادAألا نع &%بعتلا

hاجتالا قيمعAةيباجيإلا تا.

عون  يأف .ھسورد دحأ qr ةيفصلا ةشقانملا مادختسال ة2وناث ةسردم qr ملعم ططخي7

...اLمادختسا ملعملل نكمي ةيتآلا ةلئسألا نم

ملعتلا تاعومجم نمض ةبلطلا عëزوت دنع اLقيقحت ßrبñي ةيتآلا طورشلا عيمج8

.ةمئالم ةفاسمب اLضع• نع ةدعابتم تاعوم*(ا نو}ت

.اg«يب لاوجتلا ملعملل حمسç ل}ش• ةعوم*(ا ب£ترت

.ضعبلا مLضع• نم ةيفاä ة́رقم a`ع ةعوم*(ا ءاضعأ سولج

اقفو ةعوم*(ا a`ع بالطلا عëزوت
ً
.ةصاxúا مg¢ارايتخال 

&%ياعملا يأف ، ةددعتم تايجيتا&cسا ن%ب نم ةيسëردت ةيجيتا&cسا مادختسا ملعم دارأ9

...اg¢اعارم بجي ةيتآلا

الوصف بلطتت ةيجيتا&cسا ءاقتنا
ً
.تاL%dجتلا ةلمتكم 

اراش[نا &≥كأ ةيجيتا&cسا مادختسا
ً
.

ت ةيجيتا&cسا p∂بت
ُ
.بالطلا ةيلالقتسا ز&°

.مg¢اجاحو بالطلا صئاصخب طبترت ةيجيتا&cسا رايتخا

.Ãæpاسألا ىوتy(ا a`ع زكرتو قئاقxyا a`ع موقت

.Ãæpردملا باتكلا نم ةرشابم ةصلختسم

.ةيفاشكتساو ةياg«لا ةحوتفم

.ةدحاو ةركف وأ دحاو موLفم a`ع زكرت

...اLمAأ ماLم ةدع• ي7واعتلا ملعتلا ةطش7أ ذيفنت ءانثأ ملعملا موقي10

.راودألا عëزوت

.ملعتلا جتاون ديدحت

.ةعجارلا ةيذغتلا

.جئاتنلا qr لمأتلا

... ادع ام ي7واعتلا
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موLفملا ميدقت ةلحرم-فاش[كالا ةلحرم( تاوطxúا هذA ذاختاب ھسرد ةق2رط مدق ملعم1

...r, ملعملا اAذفن üpلا ةيجيتا&cسالا ) موLفملا قيبطت ةلحرم-

ءاصقتسالا

.ركذ امم ءΩæp ال

.جاتñتسالا

.ملعتلا ةرود

2çةرظانملا ةق2رط ةي́رعلا ةغللا ملعم مدختس qr مسقيثيح ةيعمت*(ا اياضقلا ىدحإ

.دقانلا &%كفتلا

.تالكشملا لح

.رارقلا ذاختا

.örادبإلا &%كفتلا

اقفو3
ً
ارداق ملعتملا حبصي مولب فيñصتل 

ً
ةدحو وأ لما}تم ماظن ءانبل رصانع عمج a`ع 

.ركذتلا

.م2وقتلا

.بيك&cلا

.مLفلا

تا&°xúا باسكإل بالطلا ھلعفي امو ملعملا ھلعفي ام ديدحت سردلا ةطخ رصانع نم4

.ةطش7ألا رايتخا

.فادAألا ةغايص

.ىوتy(ا ليلحت

.م2وقتلا رايتخا

5çلا مسجم ملعملا ضرعLظعلا ل}يép اتلا́و حرشلا ءانثأ بالطلا مامأÕr فLدحأ قبطي و

.xy„æpا ليثمتلا

.در*(ا ليثمتلا

.r`يختلا ليثمتلا

.در*(ا ھبش ليثمتلا

ةعومجمب ن%عتسç امك ةضراعم ةعومجمو ةيضقلل ةد2ؤم ةعومجم ن%تعومجم Õaإ بالطلا

فدg∑ لئالدلاو قئاقxyاب اg∑أر تضرع ةعومجم لa ä`ع ن%لقتسم ن%مكحمك بالطلا نم

..... ةيمنت Õaإ ةق2رطلا هذA مادختسا نم ملعملا

... ىوتسم دنع تايل}لا ةرادإ Õaإ تايئز*xا ةرادإ نم لقتñيف ةديدج

...ةلحرمب كلذ نو}ي .اfgاس[كا وأ

... وAو رنورب دنع qrرعملا ومنلا تا2وتسم

6çل ةروص ملعملا ضرعƒ*Lلا زاLضép اتلا́و حرشلا ءانثأ بالطلا مامأÕr فLدحأ قبطي و

... وAو رنورب دنع qrرعملا ومنلا تا2وتسم

 امك معدو ز2زعÕa hإ جاتحت ھفص بالطلا ىدل ةيعامتجالا تاقالعلا نأ ملعملا ظح ال7

2æpم دع• تامولعم نم حرطي ام باعي[سا qr ةردقم مg∑دل س£ل ھبالط نأ ملعملا ىأر8

... qr &%غ

.ةيلقعلا ةمكاy(ا

.ةy—وملا ةباجتسالا

.راوxyاو ةشقانملا

.A∂pذلا فصعلا

.تالا}شإلا كلت مظعم

.در*(ا ليثمتلا

.xy„æpا ليثمتلا

.در*(ا ھبش ليثمتلا

.r`يختلا ليثمتلا

ةردقلاھيدل س£لو لو*3 مLضعÀو ةفلتú(ا رظنلا تاLجو م&cحي ال بالطلا ضع• نأ

 a`ع بلغتلا qr مAدعاسüp hلا سëردتلا ةق2رط qr ركف اذل ن2رخآلا عم ةيلعافب لصاوتلل

.يhاذلا ملعتلا

.ةشقانملا

.جم&°ملا ملعتلا

.ي7واعتلا ملعتلا

اقالطناو ةصxyا نمز نم ةقيقد١٥
ً
 بالطلا ملعh لشف ةجي[ن لمحتب هروعش نم 

ملعملا نأ &%شç ھقبط ام ةوجرملا ملعتلا جئاتن Õaإ لوصولل ملعتلل ىرخأ لئادب برج

.سëردتلا ةيجيتا&cسا

.سëردتلا جذامن

.سëردتلا لخادم

.سëردتلا ئدابم

ن%ملعتملاىدل تاAاجتالا ن2و}تو ميقلا سëردتل ةمئالملا تايجيتا&cسالا بس7أ نم9

qr لاو ة2وناثلا ةلحرملاüp در*(ا &%كفتلا نم ةيلاع تاردق بلطتت...
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1çالخدم تايعامتجالا ملعم مدختس
ً
بلاطلا ةيباجيإ a`ع ھيف زكري ھتدام سëردتل 

... لخدملا وA اذA ، ھسفنب اg»لع فرعتلاو ، تا&°xúا ھباس[كاو

.يفشكلا

.örامتجالا

.r`ما}تلا

.ªpيبلا

.. وA سëردتلل طيطختلل Ãæpاسألا فدLلا2

.هرا}فأ لبقتو بلاطلا ةيصÂú ما&cحا

.ةيميلعتلا ةيلمعلا qr بلاطلا رود ليعفت

.ةيميلعتلا داوملا فادAأ قيقحت

.ديد*xا لي*xا Õaإ ثا&cلاو تامولعملا لقن

 لاقتنالا لبق ةبلطلا ملعh ىدم نم ققحتلا qr ملعملا دعاسh ةيتآلا تاءارجإلا عيمج3

... وAو دحاو ءارجإ ادع ام رخآ عوضومل

.عوضوملا لوح مágلئسأ اوحرطيل ةبلطلل ةينمز ةلLم حنم

.ھنم ءاágنالا دعÀو حرشلا ءانثأ ةبلطلا a`ع ةلئسأ حرط

.يhاذلا ملعتلاو فاش[كالا a`ع دمتع5p çحب عورشمب ةبلطلا فيل}ت

.ةدحولا تاعوضوم نم ءاágنالا دع• دقع يذلا رابتخالا جئاتن ليلحت

…سردلا ةطxú )ةينفلا( ةيساسألا رصانعلا نم4

.سردلا ناونع

..ÓdÕrملا بجاولا

.لصفلا وأ فصلا ديدحت

.ةطxúا ةياg‚و ءدب خ2رات

r`يصحتلا هاوتسم ةيمنت a`ع هدعاسh ھملعqr h فعضلاو ةوقلا طاقنب بلاطلا ةفرعم نإ5

... لالخ نم كلذ قيقحت ملعملل نكم2و

.ةعجارلا ةيذغتلا

.ةننقملا تارابتخالا

.ي7واعتلا ملعتلا

.طشñلا ملعتلا

...يäولسلا فدLلا ةغايص qr أطخ دعç يhأي امم يأ6

الدب ملعتملا طاشñل ھفصو
ً
 .ملعملا طاش7 نم 

الدب ملعتلا جتان ھفصو
ً
.ملعتلا ةيلمع نم 

 .ملعh جتان نم &≥كأ a`ع ھئاوتحا

العف ھنمضت
ً
اعراضم 

ً
.ھسايق نكمي 

7çا نوملعملا مدختسxúافملا طئارAمعدل ةيمي hبلط ملعágنمكتةيتآلاتارابعلا يأ ، م

...ةسرامملا هذLل مAألا ةدئافلا

hع ةبلطلا دعاس`a اxyو ظفhسLم لLمágم qr سالاc&عاج.

.دقانلا &%كفتلا تاراLمل ةبلطلا فيظوت صرف نم د2زت

.ةبلطلا هاب[نا ىوتسم نسحتو حرشلا ةيبذاج نم د2زت

.ميAافملا ن%ب طباورلاو تاقالعلا كاردإ a`ع ةبلطلا ةردق نسحت

... مزلتسh ةيئاصقتسالا ةق2رطلا8

 ةينايب موسرو لوادج ةروص qr اg›يترتو تامولعملا ضرع تاراLم a`ع ملعملا ب2ردت

.ءاطخألا نم ةلوبقم ةبسñ́و ةمLملا زاجنإ ةعرس a`ع ملعتملا ب2ردت

.تامولعملا ميظنتو ةظحالملاä ةيلبقلا تاراLملا ضع• a`ع ةبلطلا ب2ردت

ةحيy* ةباجإ دجوت ال

...)راودألاليثمت( بعللاب سëردتلا ةق2رط a`ع قبطنت ال ةيلاتلا تاd%مملا نم يأ9

.مالكلا qr ةقالطلا بالطلا باسكإ

.épيلعتلا فقوملا a`ع حرملا حور ءافضإ

.ةلعاف ةروصب ةيفرعملا فادAألا قيقحت

.بالطلا ىدل ةيئاوطنالا رAاظملا جالع

D

123456789

D CC BCBCC

31 46

1

2

3

4

5

6

7

8

9



... اg‚أب ةماعلا ةيميلعتلا فادAألا d%متت5

… نم ملعملا &≥كي نأ بجي عورشملاب سëردتلا رود ليعفتل1

....ةيجاتñتسالا ةق2رطلا بويع نم2

.ةبلطلا نم ة&%غصلا دادعألل “ƒصت

.ملعملاب بلاطلا لصاوت نم للقت

.مLسفنأب ةماعلا دعاوقلا فاش[كا نع بالطلا دعبت

.ةحيy* تاباجإلا عيمج

ضع• ركذ مg«م بلطف ، ةفرعملا ءارو ام ةيجيتا&cسا قيبطت a`ع ھئالمز بردي ملعم3

 نم تس£ل اAادحإ ، تاباجإ عÀرأ ىقلت ، ةيجيتا&cسالا هذA قيبطتل بيلاسألا ضع•

.تأرق ام مLفل يÀولسأب را}فألا ةغايص ديعأ

.هزواجت د2رأ امو ةيانع• ھتءارق د2رأ ام ررقأ

.ةقيمع ھتماص ةءارق صنلا أرقأ

.اLفرعأ ال üpلا تارابعلاو تامل}لا ي7اعم نمخأ

4çفم فظوي نأ ملعملا عيطتسLميلعتلا د2رفت ( مو( qr لالخ نم ملعتلا ةئ£ب ...

hھثودح بولطملا &%غتلا نع ةقدب &°ع qr ملعتملا كولس..

.هديلاقتو ھتاداعو عمت*(ا ةفسلف ءوض qr غاصت

الاعفا نمضتت
ً
.م2وقتلاو سايقلاو ةظحالملل ةلباق ةيكولس 

.ى7دأ دحك ةدحاو ةيسارد ةصح لالخ اLم2وقتو اLقيقحت يرجي

...ةيئاوشعلا ةراثإلا ةق2رط a`ع قبطنت ال تارابعلا هذA نم يأ6

.ةبلطلل &%كفتلا ةراثإ

.ملعتملا رود ليعفت

.لصاوتلا تاراLم بالطلا باسكإ

.فدLلا قيقحتل حوتفم تقو مزلتسh ال اg‚و}ل تقولا راصتخا

ç يhآلا يأ7
ُ
…ملعتلا فادAأ ةغايص طورش نم دع

...ةيفرعملا فادAألا نمض فنصي ال ةيتآلا فادAألا يأ8

.ةبلطلا اg«م ديفتس£ل ھ́راجتو ھتا&°خ ميدقت

.ن%قلتلا نم ليلقتلاو ةجذمنلاو ب2ردتلا

.ةجذمنلاو ب2ردتلا نم ليلقتلاو تامولعملا ميدقت

.ءادألا a`ع دمتعملا مييقتلا نم ليلقتلاو ظفxyا a`ع دمتعملا مييقتلا

.qrرعملا قوف &%كفتلا بيلاسأ

.ي7واعتلا لمعلا تاعومجم ن2و}ت

.سردلا ىوتr )y`يصفتلا حرشلا

.لمعلا ططxú رشابملا ذيفنتلا

.ن%́وAوملا بالطلل ةيئارثإ ةطش7أ ميدقت

.لوLجملل p∂بملا ةغيصب ةرابعلا غاصت نأ

.سëردتلا qr ملعملا ةق2رط ةرابعلا لوان[ت نأ

اäولس ةرابعلا فصت نأ
ً
الباق 

ً
.ةظحالملل 

.بالطلا ن%ب ةيدرفلا قورفلا ةرابعلا örارت نأ

.ةماعلا تا}لتمملا ةيامح بيلاسأ ددعç نأ

.ةصاxúا نم ةماعلا تا}لتمملا d%مت نأ

.ةماعلا تا}لتمملا ةيامح ةيمAأ ردقي نأ

. ةماعلا تا}لتمملا ةيامح a`ع ةلثمأو دAاوش ركذي نأ
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1qr ارد فصÃæp اتلا يأ بالطلا تاردق ھيف نياب[تÕr ردتل بولسأ بس7أو لضفأëس

...فصلا اذA بالط

.ميلعتلا د2رفت

.ي7واعتلا ملعتلا

.ةشقانملا

.ةرضاy(ا

اطاش7 ھبالطل ملعملا مدق2
ً
 çع لمتش`a م بلطو اياوزلا ةفلتخم تاثلثم ةعومجم»gم

 نأ ةقيقح Õaإ بالطلا لصوت ھنمو ، جئاتنلا ةظحالمو اLعومجم داجيإل اياوزلا سايق

... r, ةقبطملا سëردتلا ةق2رط نإف ھيلع ،180°  ثلثملا اياوز عومجم

.épلعلا ضرعلا

.تالكشملا لح

.طابñتسالا

.ءارقتسالا

 ةغيص نم رLظي . )ةديج ةءارق يÀدألا صنلا بلاطلا أرقي نأ ( يhآلا فدLلا ملعملا غاص3

.... وAو مLم رصنع ةفاضإ Õaإ جاتحي ھنأ فدLلا

فدLلا سëردت ةق2رط

ءادألا عون ددحي يذلا لعفلا

لوبقملا ءادألا رايعم

يÀدألا صنلا ناونع

..ةصاxúا مg¢ردقو مágعرس بسح ملعتلل بالطلل ةصرف رفوت ةيتآلا ملعتلا قرط نم يأ5

.ي7واعتلا

.ةشقانملاو راوxyا

.جم&°ملا

.A∂pذلا فصعلا

...سëردتلا عëونت تاd%مم نم4

.ميلعتلا a`ع قفنت üpلا فيلا}تلاو تقولا رفوي

çاقفو ةفلتخم قرطب ذيمالتلا لماع
ً
.مg¢اردقو مg¢اجايتحال 

çلماع äيب تافالتخالاب رثأتي الو ةدحاو ةلماعم ذيمالتلا ل»gم

.ةيديلقتلا ةق2رطلا qr اfg موقي üpلا ماLملا نم &%ثك نم ملعملا ح2ري

 بلاطلا ةردق ر2وطت لجأ نم تالكشملاب ساسحإلا ةيمAأ مولعلا ةدام ملعم كردي6

.ةلصلا تاذ ةعونتملا تا2رظنلا ةعجارم

.رAاوظلا &%سفتل تايضرفلا نم ددع عضو

.ھلوح نم ثدحت üpلا تاسرامملاو تاءارجإلا دقن

.ةعبتملا تاءارجإلاو رAاوظلا فصو qr ةقدلا يرحت

épني نأ مولعلا ملعم a`ع ح&cقت نأ نكمي كت&°خ نمو ، örادبإلا ءادألاو ملعتلا a`ع

اساسحإ ةل}شملاب ساسحإلا a`ع بالطلا ةردق
ً
... مLعي*^[ب &°كأ 

ىوتسملا يوذ بالطلا ةدعاسمل ھمادختسا بنجت ملعملا a`ع يذلا ءارجإلا ام7

...فيعضلا r`يصحتلا

.ةمزاللا ةطش7ألاب مLفيل}تو ھس7اجتم &%غ تاعومجم Õaإ بالطلا ميسقت

.اûgادأب موقي ةبسانم ةيفاضإ تابجاوب فيعضلا بلاطلا فيل}ت

،ليصحتلا عفترم بلاط راوجب ىوتسملا فيعض بلاطلا سالجإ

.فصلا ةفرغ لخاد فيعضلا بلاطلا a`ع d%ك&cلا

… ادع r`ي امم لä سëردتلل طيطختلا دئاوف نم8

.لمعلا qr ةيئاوشعلا نع دعبلاو ذيفنتلا نسح

.Ãæpردملا õìنملا بويع فاش[كا

.ريدملاو يوب&cلا فرشملا تابلط ءافي[سا

.ھم2وقتو سردلا ذيفنتل ةبسانملا تاءارجإلا لضفأ مسر

... را}فألل ميظنتلاو ب£ت&cلا ةداعÄو &%سفتلا a`ع ةردقلا9

.ركذتلاو ليختلا

.قبس امم ءΩæp ال

.بيك&cلاو ميظنتلا

.باعي[سالاو مLفلا
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افدA لثمت ةيتآلا تارابعلا نم يأ7
ً
ا2و́رت 

ً
اماع 

ً
 …

 مágلأسوحابصمو ةقروو بشخو جاجز حول ترضحأو ءوضلا اg¢ابلاط ملعh نأ د2رت ةملعم1

اAاجتا بلاطلا روطي نأ
ً
ايباجيإ 

ً
.ةءارقلا وحن 

.ªpيبلا ثولتلا بابسأ بلاطلا ركذي نأ

اثلثم بلاطلا مسري نأ
ً
.ة2وازلا مئاق 

.اg»لع ةلادلا ةمل}لاو ةروصلا ن%ب بلاطلا ط́ري نأ

 ةصxyاتقو رمث[سç مث ھلÓdم qr بلاطلا اAدAاشç سردلل تامولعمو ويديف ملعم مدقي8

9Aع ةباجإلا بجي م2وقتلاو ملعتلا جتاون لوح ةيساسأ ةلئسأ كان»gن%ملعملا لبق نم ا

؟اوملعتي يä بالطلا اLكلتمي üpلا ةيسفنلا صئاصxúا ام

؟بالطلل اLملعأ نأ لواحأ üpلا تاراLملاو فراعملا ام

؟تاراLملا كلت اوملعh دق بالطلا نأ دكأتأ فيك

؟لضفأ ىوتحمب ملعتلا a`ع بالطلا دعاسأ فيك

ةبسانم راودأ qr جامدنالاو ق2رفلا لمع• بالطلا مايق بلطتت üpلا سëردتلا ةيجيتا&cسا10

.عëراشملا

ءاصقتسالا

.بولقملا لصفلا

.راوxyاو ةشقانملا

.فاش[كا

.تالكشملا لح

.ززعم عقاو

.ةجذمن

...بيك&cلا ىوتسم a`ع لدي يذلا لعفلا2

.نراقي

.“—وي

çفرع.

.ح&cقي

.تاجرú(ا سفن = طاشñلاو ةمLملا سفن + &%ثملا سفن

.ةعونتم تاجرخم = ةمLملا سفن + &%ثملا سفن

.تاجرú(ا سفن = ةعونتم ماLم + &%ثملا سفن

.ماLملا سفن = تاجرú(ا سفن + &%ثملا سفن

...ملاعلل ؟فيكو ؟اذامو ؟ اذامل ةيجيتا&cسا4
.ي%را}م

äبلو.

.qrاäام

A%&نام.

…فادAألا نم &°تعç ، ي7واعتلا لمعلا qr ةيلوؤسملاب بالطلا رعشç نأ5
.ةيكاردإلا

.ةيكرxyا

.ةيفرعملا

.ةيلاعفنالا

  فورxyا ن%بنd%مي ال نg‚أ تفش[كاو ، يœادتبالا لوألا فصلا تابلاط ءانA ةملعملا تميق6

... اg»لع فعضلا اذA ة*xاعمل

.سëردتلا qr ةديدج قرط مادختسا

.رومألا ءايلوأل لاسرأ

.تآفا}ملاب تابلاطلا d%فحت

.ىرخأ ةملعمل نLل2وحت بلط

qr تسالاñلعافتلاو ز2زعتلاو تاجات . çملعملا مدختس Aان...

.جم&°ملا ميلعتلا

.بولقملا فصلا

.جمدملا ميلعتلا

.r`عافتلا ويديفلا

...ةلئسألا هذA لبق نم دعh ال ةيتآلا ةلئسألا يأ

.. r, ةسردملا راطإ دودح جراخ ةنيعم ةيح ةسارد وأ ةل}شم لح لجأ نم

…زيامتم ميلعh لثمت ةيلاتلا تالداعملا يأ3
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 ةيقيقح فادصألا ضعÀو ، فادصألل روص اg»لع تاقاطب هدي́و لصفلا ملعم لخد6

ال تارايxúا نم ةدحاو .عدفضلا نع ةيلوألا فوفصلا بالطل  ضرعç نأ د2ري ملعم1

.عوضوملا رصانع ن%ب ط́رلا

.ةعتمملا ةيفصلا ةطش7ألا ةلصاوم

.ةيداملا فصلا ةئ£ب qr تا&%غh ثادحإ

hةساح نم &≥كأ مادختساو لئاسولا ددع.

....A∂pذلا فصعلا ةيجيتا&cسا a`ع قبطنت ال ةيتآلا ئدابملا نم يأ7

… ةراجنلا ةنLم ةلوازم qr ةيسح ة&°خ بالطلا بسكيل ةبسانملا ةيميلعتلا ةليسولا8

.r:2راتلا لخدملا

.r-ولونكتلا لخدملا

.ªpيبلا لخدملا

.يفسلفلا لخدملا

...ةلحرملا هذA بسانت

.طاطملا نم عدفضل مسجم

.ن%لام روفلا ةدامب طنحم عدفض

.ھن2ولت و عدفضل ةروص

.ءام ضوحب Ûr عدفض

...سëردتلل ةماعلا لخادملا نم س£ل r`ي امم يأ2

ءاágنا دع• ھبالط عم اLقبط مث ، ءوضولا ةفص سرد حرش• ةيمالسإلا تاساردلا ملعم ماق3

... ة&°خ &°تعç ملعملا ھب ماق ام نإف ة&°xúا طورخم بسح .سردلا

.ةيعقاو

.ةبكرم

.ةلثمم

.ةلدعم

 ملعh معدل ةق2رط لضفأ نإف ، رمقلا فوسخ ةرAاظ بالطلا سëردت ملعملا دارأ اذإ4

... r, عوضوملا اذqr A بالطلا

.ةرAاظلل r‘يضوت ويديف ضرع

.ةروبسلا qr تاوطخ qr ةرAاظلا صيƒúت

.بالطلا مامأ ةرAاظلل ةحول ضرع

.ةعيبطلا qr اg;ودح دنع ةرAاظلا ةظحالمل بالطلا ھيجوت

5hةيميلعتلا ةليسولا مدختس x*ادع ةيتآلا تار&°ملا عيم ...

.ملعتلا صرف &%س£ت

.ةرشابم تا&°خ &%فوت

.دx*Lا &%فوت

.تقولا راصتخا

املفو
ً
ة2وب&cلا  ةركفلا نإ ،ة2رحبلا تانئا}لا سردل كلذو ، فادصألاو ناجرملا عاونأ رLظي 

...فقوملا اذA نم اLملعتت نأ نكمي üpلا

.اg«2ودت لبق را}فألا م2وقت

اعم ةئطاxúاو ةحيfiyلا را}فألا ن2ودت
ً
.

.اLعي*^hو ةفولأملا &%غ را}فألا لوبق

.اg«2ودتو را}فألا ليدعqr h بالطلا كارشا

.ھتنLم ةلوازم ءانثأ ف&cحم راجن ةدAاشم

.ةراجنلا ةنLم نع ويديف مليف ضارعتسا

.ةصصختم ةشرو qr ةراجنلا ةنLم ةسرامم

.r&جرم باتك نم ةنLملا تاراLم ةءارق

9äأي امم لhةمدختسملا داوملا نم ي qr ردتëا ملعتلا يوذ بالطلا سxyرäادع ي...

.ةينايبلا موسرلا

.تامس*(ا

.ةيناديملا تالحرلا

.ة2وديلا تاعانصلا
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ةينهملا ةسرامملا : ثلاثلا لاجملا3

اxذيفنتو ةيساردلا ةطشuألاو تادحولا طيطخت )١

ةيساردلا ةطش5ألاو تادحولا طيطخت

سåردتلا تايجيتاTRساو قرط مادختسا $c عونتلا

ميلعتلا تاينقتو ملعتلا رداصم مادختسا

È«انملا $c ةكTRشملا داع>ألا ةيمنت

$”ادبإلاو دقانلا QRكفتلا تارا_م ر̂وطت

٢( yzبلاطلل ةمعادو ةيلعافت ملع[ تائ|ب ةئي

بالطلل ةيلاع ءادأ تاعقوت عضو

ةيباجيإب بالطلا كولس ةرادإ

œùب ةئيôةبذاجو ةنمآ ملع\ تائ

ةيلاعفب سåردتلا تقو مادختسا

ملعتلل ةززعم لصاوت ةفاقث ءانب

بلاطلا ءادأ مCوقت ٣(

م̂وقتلا تاودأ دادعإ

م̂وقتلا قيبطت

م̂وقتلا تايلمع $c بالطلا كارشإ

م̂وقتلا جئاتن فيظوت

م̂وقتلا ر̂راقت دادعإ

ىوتسمنأو،ةطباA~مةيلمعا>{أ}|عملعتلاوميلعتلاةيلمع}zإرظنينأبجي

ارمأدعAÇ@ياعملان@بلخادتلا
ً

ايمتح
ً

ةروصبA@ياعملا}zإرظنلاثحتسÇامم،

لخادتلاوديقعتلانمA@بكردقبمسàييذلاملعملالمعاXلمجمبلثمتةيلومش

يèاثلالا*(اA@ياعملوانàتلاثملاليéس}|عف.قيبطتلاوةفرعملاابناجةصاخäو

اقحالاXقيبطتيCأي56لاةينXملافراعملا
ً

ìîياعم@AملاةسرامملاXةين.

: ةظحالم
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...ھيف نوكت يذلا طاش≠لا وk ةيلوؤسملا لمحتو سفنلاب ةقثلا p§ني يذلا طاش≠لا1

A
B
C
D

.ةددحم ھتاءارجإ ةق2رطو لئاسوو ھفادAأ

.ةy—او ھتاءارجإ ةق2رطو ةددحم ھفادAأ

.ةرفوتم ةمزاللا لئاسولاو  ماxúا داوملاو ةy—او ھتاءارجإ ةق2رط

 .بالطلا Õaإ لئاسولاو ةق2رطلا ديدحت لاجم ك&2cو ةy—او ھفادAأ

....ةيسåردتلا ھططخ ر̂وطتل ملعملا ا_مدختسè نأ بجي ةسرامم بس5أ2

A
B
C
D

.م2وقتلا qr ةثيدxyا تايجيتا&cسالا قيبطت

.ةيميلعتلا تاينقتلا ثدحأ مادختسا

.سëردتلا قرط مادختسا qr عونتلا

.م2وقتلا جئاتن نم ةدافتسالا

مœùاوذلوحھبالطزكرمتنمللقينأيÕادتبالاع>ارلافصلاملعمدلاخذاتسألاد̂ري3

AB
CD

.تسلا تاعبقلا

.دقانلا &%كفتلا

.A∂pذلا فصعلا

.نخاسلا Ãæpركلا

ملعتملانمةرشابماøùعةباجإلايقلتوةلئسأحرطà}عةي¡رعلاةغللاملعمصرحي4

AB
CD

.لصاوتلا

.ءادألا a`ع دمتعملا م2وقتلا

.ةظحالملا

.r&قاولا م2وقتلا

ا̂رصبتامولعملاليثمتلبولسألامعتسانQملعملادحألواحي5
ً
نعíRعèثيحب

AB
CD

.ريدقتلا س£ياقم

.ةيميAافملا ةط2رxúا

عورشملا ةق2رط

.ةيمويلا تانودملا

قيقحتلةيكذتانيمختديلوتھلحارمنمضبلطتتp§يلع\طاش≠بھبالطملعملافل¶6

AB
CD

.ي7اقتإلا ملعتلا

.ةددعتملا تاءاäذلا

.فاش[كالاب ملعتلا

.تالكشملا لح

7èميلعتلاد̂رفتمو_فمفظوينأملعملاعيطتسc$بôلالخنمملعتملاةئ....

.سردلا ىوتr )y`يصفتلا حرشلا .بالطلل ةيئارثإ ةطش7أ ميدقت AB
CDرشابملا ذيفنتلا xúلمعلا طط. .ي7واعتلا لمعلا تاعومجم ن2و}ت

‰pركلاتالامعتسانمددعíRكأركذأ"لاؤسلااذkھبالطà}عدلاخذاتسألاحرط8

.örادبإلا .دقانلا AB
CDتالكشملا لح. .qrرعملا قوف

ق̂رطنعنkQاíRلاميدقتوسردلاراºفأحرشولصاوتلاتارا_مملعملاp§ني9

.Ïæpا&cفالا لصفلا .ززعملا عقاولا AB
CDبولقملا لصفلا. .ةاäاy(ا

عوضوملثمتةصقلوحةفلتخمةلئسألz<تاعومجمà#إبالطلاعåزوت

.ةيميلعتلا تايجيتا&cسالا .ةيميلعتلا لئاسولا AB
CDةيميلعتلا رداصملا. .ةيميلعتلا تايلاعفلا

12345678910

A BC DDBDADB

 ...$Ÿ ھفدk قيقحتل ةبسانملا ةيجيتاTRسالا . ن̂رخآلا  رظن ة_جو نم رومأل اورظني نأب

...ةيجيتاTRسا مدختسè كلذب ھنأ ، ةبلطلا ملع\ مدقت ىدم دصر فدªù كلذو

...لامعتسا à#إ م__جوي كلذب و_ف ، تامولعملا نQب ةقالعلل ةينkذلا ةروصلا

....ةيجيتاTRسا قباسلا فقوملا $c ملعملا قبط . سردلا فادkأ

نإ ، تاباجإ نامث لضفأ رايتخا مøùم بلط مث ، بالطلا نم ةباجإ٢٢ à}ع لصحف

...QRكفتلا ةجيõن ءاج تاباجإلا نامثلا رايتخا

لبق مØùيساوح ق̂رط نع م_لزانم $c ھل نوعمتسè بالطلل ي\وص فلملاسرإ

امدختسم ةشقانملل ةصz<ا تقو صصخ̂و سردلا
ً
....  .ــــــــب ملعتلا 

... دحأ دعè سردلا

36

1

57

2

3

4

5

6

7

8

9

10



... بالطلا ملع\ ة̂رارمتسا à}ع ةظفاحملل1

A
B
C
D

.سëردتلا qr ةددحم ةدحاو ةق2رط مدختسا

افوخ Ãæpردملا باتكلا a`ع زكرأ
ً
.بالطلا نAذ ت[شh نم 

.ةيئارجإلا فادAألا ءوض qr سëردتلا qr ةعونتم بيلاسأ مدختسأ

.بالطلا ملعتل ةبسانملا ةق2رطلا رايتخا qr يh&°خ a`ع دمتعأ

نQملعتم اونوكيل ، ي\اذلا م̂وقتلا تارا_م à}ع ھبالط ب̂ردت à}ع دلاخ ملعملا صرحي2

A
B
C
D

.رارمتساب بالطلل ملعملا م2وقت

.راوxyاو شاقنلا a`ع مg›2ردت

hف2رعLأب مAحاجنلا &%ياعمو ملعتلا فاد.

.ةيسردملا تابجاولا لح qr ةدودحم تاg»جوت مAؤاطعإ

لاقتنالالبقةبلطلاملع\نمققحتلاىدم$cملعملادعاس\ةيلاتلاتاءارجإلاعيمج5

1234567

A CD

... ملعملا à}ع بجي سåردتلا ءانثأ بالطلا نQب نيابتلا ةاعارمل3

A
B
C
D

çع تارم ةدع ةليسولا مدختس`a فc&ةدعابتم تا.

çتارم ةدع ةيميلعتلا ةليسولا سفن مدختس.

çلئاسو مدختس hةعونتم ةيميلع qr يلعتلا فقوملا سفنép.

.ةيميلعتلا ةليسولا سفن مادختسا بيلاسأو قرط عوني

4\Ãyع بالطلا عي{à غ طاش≠لا ةلوازمQR يفصلا èم_س c$ ....

A
B
C
D

.ة2وب&cلا ةسردملا فادAأ قيقحت

.طاشñلا تايلاعف ميدقت

.épيلعتلا زاجنإلا قيقحتب روعشلا ةيمنت

.عيم*xا مامأ صرفلا ؤفا}ت أدبم ةحاتإ

A
B
C
D

.ھنم ءاágنالا دعÀو حرشلا ءانثأ ةبلطلا a`ع ةلئسأ حرط

.عوضوملا لوح مágلئسأ اوحرطيل ةبلطلل ةينمز ةلLم حنم

.ةدحولا تاعوضوم نم ءاágنالا دع• دقع يذلا رابتخالا جئاتن ليلحت

.يhاذلا ملعتلاو فاش[كالا a`ع دمتع5p çحب عورشمب ةبلطلا فيل}ت

تا̂رظنلاىدحإدجوةسردملا$cةثيدz<اثاحبألادحأà}عدلاخملعملاعالطاءانثأ6

A
B
C
D

.ةعونتم ةيباجيإ تاززعم ميدقت

.مامتAالل ة&%ثملا ةيميلعتلا لئاسولا فيظوت

.Ãæpاردلا عوضوملا ي&≥ت ةيفاضإ قئاقح ميدقت

h^*ع بالطلا عي`a عملا لوح ةعونتم ةلئسأ حرط∂Œ نومضملاو.

ءانثأ،هQUكرتةلقوبالطلادحأهابõنافعضيوبTRلافرشملللصيفملعملااºش7

A
B
C
D

.ملعتلا ءانثأ d%ك&cلاو هاب[نالا ةيمAأ نع r`يثمت دLشم ضرع

.يفصلا طابضنالا ةمئاق d qr%ك&cلاو طابضنالا رايعم ن%مضت

.ةبسانم تاراشÄو ،دسج ةغلو ،ةعونتم ةيتوص تا&°نب حرشلا ميعدت

.ة2رود ةفصب ھسولج عضو &%يغhو ، هدسج ك2رحتل ةصرف بلاطلا حنم

CCDD

... لالخ نم نÅzQان

.... وk دحاو ءارجإ ادع ام رخآ عوضومل

دارأ اذإ ، ةقيمع ةy<اعمو ةيحطس ةy<اعم à#إ تامولعملل ةيلاقملا ةy<اعملا فنصت

...وk بالطلا عم بسانملا ءارجإلا نإف ةقيمعلا ةy<اعملا ز̂زعتل ھئالمز ھيجوت ملعملا

فرشملا هدشرأف ، ةيفصلا ةطش5ألا لح $c ھئالمز ةاراجم à}ع ھتردق مدعو سردلا

...à#إ
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م_ساسحإد̂ز̂و،م_ملع\وحنمflùيلوؤسمببالطلاروعشp§نينأملعمللنكمي1

A
B
C
D

.تافيل}تلا لمع  تاءارجإ ديدحت

.تافيل}تلا مدعل ةيباقع تاءارجإ ةمئاق ميمصت

.تافيل}تلا ءاg‚إ روص رايتخال صرفلا بالطلا ءاطعإ

.تافيل}تلا ءاg‚إل مزاللا نمزلا ديدحتل ةصرفلا بالطلا حنم

...نأةيلعفQRكفتلاتارا_مةيمنتلةيميلع\تاíRخرفوينأملعمدارأاذإ5

1234567

C

A
B
C
D

.ھبالط مامأ &%كفتلا تاراLم قبطي

çسا مدختسc&افملا ةط2رخ ةيجيتاAمي.

ھقيبطت ةيفيكو épلعلا &%كفتلا ةيمAأ مLل ن%بي

.&%كفتلا اLلالخ نوسرامي ھبالطل لمع ةشرو ميقي

ط6
ُ
تافاقثà#إنومت≠يبالطھيفلصفسåردتةيQUلجنإلاةغللاp§لعمدحأنمبل

A
B

C

D

.مLل سردلل qr ةمLملا ميAافملا ميدقتل بالطلا عيم*x ةتباث سëردت ةق2رط عابتإ

 ةطش7ألا ءادأل ة&%غص ةيملعh تاعومجم qr براقتملا ىوتسملا يوذ بالطلا عضو

 .مg›سانت üpلا

 اوؤرق2و اوبتك2و ةيd%لجنإلا ةغللاب اوثدحتيل نيd%متملا بالطلل ةددعتم صرف ةحاتإ

.سردلا ىوتحم نع

 تاباجإ ميدقت ضفخنملا ءادألا يوذ بالطلل حي[ت üpلا ةلئسألا بيلاسأ مادختسا

.ةحيy* &%غ وأ ةحيy* اg‚وä نع رظنلا ضغ• ةرصتخم

ثلاثلافصلا$cھبالطعمةيباجيإةقالعةماقإà}علصيفملعملاصرحي7

A
B
C
D

.مAدودح بالطلا زواجت عقوتملا &%غ نم

qr ع رصتقي ھنإف زواجتلا ةلاح`a طقف ملعملا.

Aطقف لصيف ملعملا صخت ةلأسملا هذ.

.ھعم مg‚واعتل مLم ليøس ھبالطل ةيباجيإلا ملعملا ةقالع

D

....بالطلادنعرارقلاذاختاà}عةردقلاوةيلالقتسالاةيمنتل2

A
B
C
D

.ررقملا باتكلاو ةيفصلا تاميلعتلاب ديقتلا مg«م بلطي

.ةيميلعتلا ماLملا ذفنت ة&%غص لمع تاعومجم qr بالطلا مظني

.ليصفتلاب ھلمع مg»لع ßrبñي امو مg¢ابجاو مLل ددحي

çسا مدختسc&ا ةيجيتا)yةرضا qr ردتلاëس.

اعيمجمøùمدارأورحبلاهايمثولتةلºشمھبالطà}عملعملاحرط3
ً
لح$cاوكراشèنأ

A
B
C
D

.ةل}شملا جالعل حيfiyلا لxyا ام

.ةل}شملا جالعل ةديج ةدحاو ةركف ح&cقا

.ةل}شملا جالعل ةنكمملا را}فألا عيمج مدق

.ةل}شملا هذA لxy نومدقألا اAركذ üpلا لولxyا ركذا

نا¶بالطلاىوتسمنأp°طولارابتخالا$cنQملعتملادحأىدلبالطلاجئاتنتر_ظأ4

A
B
C
D

.مLعي*^hو مûgانبأب مامتAالا ةرورضب رومألا ءايلوأ غالبا

.اx*ágاعمل ةطخ لمعو فعضلا نطاوم ديدحتو رابتخالا جئاتن ليلحت

.لضفأ ادادعتسا لبقتسملا qr ةينطولا تارابتخالل دادعتسالل بالطلا فيل}ت

BBBBD.بالطلا تا2وتسمب اLل ةقالع ال رابتخالا تاجرد نأل رمألا زواجت

... اøùم سôل ، تاءارجإ لالخ نم ي\اذلا طبضلاب

kشملا هذºةيتآلا ةلئسألا يأ ، ةل kشملا هذ_ل ةركتبم لولح داجيإل بس5ألا وºةل...

افيعض
ً
 c$ ملعملا هذختي نأ بجي يذلا بسانملا ءارجإلا ةداملا...

ملعملل نكمي ةيتآلا قرطلا يأف . ةنيابتم ةيميلع\ تا̂وتسم تاوذ رسأو ةددعتم

...ھجو لضفأ à}ع مÀùدل ملعتلا ةيلمع ز̂زعتل ا_مادختسا

اذk نأ نيدقتعم فرصتلا اذk ةجيõن جاعزنالاب نQملعملا ضع> رعش دقو طسوتم

...$}ي اميف نQملعملا فوخت à}ع درلا نكمي ، مkدودح بالطلا زواجت $c ب…سôس
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…ةيفصلاةرادإلابدصقي1

A
B
C
D

،بالطلل æp„فنلا نمألاو ماظنلا ظفح

.فصلا لخاد قبطت üpلا ةدايقلاو ھيجوتلا تايلمع

.ررقملل ةيكولسلا فادAألا قيقحتل ةددحم ةي*õنم قفو سëردتلا

. سëردتلا لالخ ملعملاو بالطلا ھجاوت üpلا تالكشملا a`ع بلغتلا

ھجاوتp®لاتايدحتلانمةيفصلافرغلاةحاسمقيضوبالطلادادعأةûRكنإ5

C

A
B
C
D

.بالطلل ةمالسلاو نمألا &%فوت

.تاعوم*(اب ملعتلا مادختسا

.لصفلا qr ةرفوتملا ملعتلا رداصم فيظوت

اعيمج بالطلا عم لصاوتلاب حمسh ةروصب دعاقملا ميظنت
ً
.

D

...ثيدz<امو_فملابسحةيفصلاةرادإلا2

A
B
C
D

.بلاطلل ةيلقعلاو ةيسفنلا بناو*xا örارت

çف كراش«gو اÕr رمألا.

hف مدختس«gةثيدح ةيفص تاينقت ا.

.تاx*Lا نم ديدعلا اg»ف لخادتت ةرادإ

...ةيفصلادعاوقلاببالطلاف̂رع\$cةيلعافûRكأتاسرامملايأ3

A
B
C
D

.Ûrابصلا روباطلا qr اfg &%كذتلا

.طابضنالا تاميلعتب صاخ ب£تك qr اg«يمضت

.فصلا ةفرغ ةحول a`ع اágيøثتو اg‚العإ

.اágغايصو اLعضو qr ةلعافلاو ةركبملا مágكراشم

QRفوتا_فدkوفصلا$cبالطلاوملعملاا_لذيp®لادو_y<اوتايلمعلالمجم4

A
B
C
D

.ةيفصلا بيلاسألا

.ةيفصلا ةرادإلا

.ةيفصلا ةطش7ألا

.ةيفصلا تاينقتلا

B D

...$#اتلاساسألاà}عفصللملعملاةرادإدمتع\6

A
B
C
D

hلا ءارآلا نع رظنلا فرصبةيساردلا ةداملا ملعc&ا ة2وب)úةفلت. 

 .ةفلتú(ا ةيساردلا داوملا ن%ب تاقالعلا ة2ؤر a`ع بالطلا ةدعاسم

h^*بالطلا ن%ب دودحماللا سفانتلا عي.

.ركذ امم ءΩæp ال

ايباجياQRغا¶ولستظحال،سوردلادحألكحرشءانثأ7
ً
لضفأ،بالطلاضع>نم

A
B
C
D

.ةسردملا ةرادإ Õaإ مLليحأ

.اضرلا مدع تاراشإ رLظأ

امامت سردلا عوضوم &%غأ
ً
.

.سردلاب ةصاخ ةيميلعh ةطش7أب مLلاغشإ

…لصفلا$cنQبلاطنQبةرجاشمثدحيامدنع8

فقوملا لAاجتأ .ةرشابم امg›قاعأ AB
CDاجتأAفقوملا ل. ارارق ذختا نأ لبق ركفأ

ً
.

AA

12345678

DC

اkرارمتسا ماودو ملعتلاو ميلعتلا p®يلمع> مايقلل بسانملا p‰+فنلا خانملاو تايناºمإلا
 ... ا_ل طط?xا فادkألا غولب لجأ نم

ملع\ ةئôب ةئيflùل مúùادأ م̂وقت QRياعم نم ي\أي امم ل¶ مœùدارإ نع ھجراخ $Ÿو نQملعملا

....ادع ةبذاجو ةنمآ

... $Ÿ ةباجتسا
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مزل̂و،ملعتملانمةرشابملاةباجتسالاà}عموقييذلاي5وTRكلإلاملعتلانمعون1

C

A
B
C
D

.بالطلل ةيفاقثلا ةيفلxúا تاينقتلا örارت نأ

.اg»لع قفني ام عم ةيميلعتلا تاينقتلا بسان[ت نأ

احيy* ةينقتلا qr نمضتملا épلعلا ىوتy(ا نو}ي نأ
ً
.

.مLطاش7 &%ثتو بالطلا ىوتسم تاينقتلا بسانت نأ

D B B

..Á§سèھفالتإوأھفذحوأھميماصتQRيغ\وي5وTRكلإعقومà}علوخدلا7

مادختسابتقويأ$cحاتمةيميلعتلاتاينقتلاQRفوتھلالخنمنوكيp°قتجذومن8

ةثيدz<اتاينقتلاعفانموحندارفألاھجوتp®لاQRياعملاودعاوقلانمةعومجم9

MICROSOFT EXCEL MICROSOFT WORD AB
CDECLIPSE VISUAL STUDIO

جمدم يhاذ AB
CDم &%غcdنما.  نماcdم

....ادع،$}ياممل¶ةينوTRكلإلاةينماTUلاغيصلاةلثمأنم2

.ةاäاy(ا .ةيضا&cفالا لوصفلا AB
CDكلإلا تاعامتجالاc&ةينو.  تن&cنإلا ةكبش لالخ نم ثبلاو تاودنلا

اطرشدع\الةيتآلاتارابعلانميأ3
ً
...ميلعتلاتاينقترايتخال

A
B
C
D

.اLمادختسا ضارغأ عم ةينقتلا قفاوتت نأ

.مg¢اردقو بالطلا رامعأ عم ةينقتلا بسان[ت نأ

.اLجاتنإ qr رود بالطلاو ملعملل نو}ي نأ

.سردلا عوضومل ةبسانم ةينقتلا نو}ت نأ

.…ادع،ةيلاتلارصانعلا$cجمدملاملعتلاةيمkألثمتت4

A
B
C
D

.نا}ملاو نامزلا دودحب ديقتلا مدع

.ملعتلل لضفأ ةنورمو ةعرس

.ملعملا نع ءانغتسالا نم اg«كمي

.ةددعتملا طئاسولا مادختسا لالخ نم ملعتلا ةيلمعل ةيعفادلا ةدا2ز

تاينقتلارايتخاà}عملعملادعاس\p®لاسسألانمدع\ةيتآلاتارابعلاعيمج6

،ا_ليلحتوبالطلاتانايبن̂ودتà}عملعملادعاس\p®لاةينقتلاجماíRلار_شأنم5

.ةينو&cكلإ ةقرس .ةيتامولعم ةم2رج AB
CDامولعم فالتإhي.  .épقر ب2رخت

.ززعملا عقاولا .ةيلعافتلا بتكلا AB
CDةيميلعتلا تانودملا. .ةيباy‹لا ةبسوxyا

.épقرلا ھيجوتلا .épقرلا طبضلا AB
CDةيمقرلا ةنطاوملا. .ةيمقرلا ةباقرلا

ةيميلع\ةئôبراطإ$cاœùاقz'موة̂ول?<اةز_جألامادختساحيõييذلاملعتلا

.ةيفرعملا تالحرلا .ةيباy‹لا ةبسوxyا AB
CDملا ميلعتلاcdنما. .لقنتملا ميلعتلا

12345678910

C CAA CC

 ... عونلا اذà k}ع قلطي ، ھمدقت ةع>اتمل صرف رفو̂و ھتôص?Ì نم ققحتلا

...ةينايبلا موسرلا لالخ نم ر̂راقتلا دادع‚و

... ادع ام ، ا_مادختساو ةيميلعتلا

...Á§سè ام اذk لثمي ةز_جألا فلتخم

... .ــــــــب فرع\  اkراطخأ نم ةيامz<او

...ھيلع قلطي ناºم وأ نامزب ةموكحم QRغ ةيكراش\
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41 62

 فراعملاو تارا_ملل بالطلا باعيõسا ىدم ةفرعمل ملعملا ھجاتحي يذلا مييقتلا1

:م_ل ة_جوملا

Læpيú^[لا مييقتلا

r`بقلا مييقتلا

 p∂2و}تلا مييقتلا

يماتxúا مييقتلا

... سåردتلا ذيفنõب ءدبلا لبق ثدحت ةيلمع نع ةرابع2

p∂2و}تلا م2وقتلا

r`بقلا م2وقتلا

r&قاولا م2وقتلا

épلعلا م2وقتلا

م_لامعأà}عا_قيبطتضرغ>م̂وقتلاتاـكـحــمءاـنـب$cبالـطـلاكارـشإـبمـلـعـمماـق3

ملعملاھبماقام،تاxzºاهذ_لم_قيقحتلوحماºحأرادصإلةصرفم_للعجمث،

...بولسأنمضلخدي

لصاوتلاب م2وقتلا

كy(اب م2وقتلا

يhاذلا م2وقتلا

 نارقألا م2وقت

بلاط ل¶ ىوتسم ديدحتب انيعتسممúùادأ ر̂راقت دادعإ ةق̂رط ھبالطل ملعملا حرش5

...ر̂راقتلادادـعإ $c دـمـتـعـè فوـس عـجارـملا عاوـنأ يأف ، ھئالمزءادأ à}ع ءانب

p∂2و}تلاr`بقلا

örادبإلايماتxúا

عجرملا يhاذ

 عجرملا ي}حم

 عجرملا Ãæpايق

عجرملا يرايعم

... ادع ام يوبTRلا م̂وقتلا عاونأ نم ي\أي ام5

...اyflù<اعم نود جئاتنلا à}ع زكري يذلا م̂وقتلا6

يديلقتلا م2وقتلا

ثيدxyا م2وقتلا

épلعلا م2وقتلا

r&قاولا م2وقتلا

 يـباـتـكـلا نـ̂ودـتـلا ھـبالـط نـم بـلـطـف م̂وقتلا تايجيتاTRسا ىدحإ قيبطت ملعم دارأ

 نع íRعè كلذ نإ ، ا_قيقحت نم اونكمتي مل وأ اkوققح p®لا ملعتلا بـناوـج ةـفاـكـل

: بولسأ مادختسا

7

 تالؤاس[لا حرط

 ةعجارملا مئاوق

يhاذلا لمأتلا

ريدقتلا ملالس

ھـتاـيـئرـموهءارآاù“فبتكيسåردتلاةيلمع>ةلصتمملعملابةصاختاركذم8

‰pاردلاليصحتلاىوتسمعفر$cم_ـسـ\جـمارـ¡وةطش5أنمذـفـناـملوـح

:Á§س\،opملاهومنيوھبالطل

يماتxúا م2وقتلايhاذلا ملعتلا

سëردتلا qr لمأتلاr-العلا م2وقتلا

CD BDA

12345678
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42 63

1

يhاذلا سايقلا

يhاذلا م2وقتلا

يhاذلا ر2وطتلا

ةيتاذلا ةعجارملا

ةيليصحتلاةيLفشلا

C D BA

12345678

C

 ةz او QRياعم مادختساب ھئادأ à}ع مكz<او ، ليلحتلاو ، ةظحالملا à}ع ملعملا ةردق"
... ـل ف̂رع\ اذk "ھئادأ ر̂وطتو نQسحتل ةطخ عضو مث ،

...à}ع QUكTRلاب QUمتتو ءادألا تارابتخا ي¶رح سفنلا لاxyا م̂وقت تاودأ نم2

 qrرعملا ءادألا

ي7ادجولا ءادألا

ةيملعلا تاراLملا

ةيتايxyا تاراLملا

ار̂رقت ملعملا ةباتك3
ً
ا̂ر_ش 

ً
انمضتم ھلمع نع 

ً
 بالطلا ءارآو فعضلاو ةوقلا طاقن

...نمض لخدي ملعتلا نQسحتتايلآ لوح

سëردتلا ةنLم تايساسأ

يhاذلا م2وقتلا قرط

ملعملل يhاذلا ر2وطتلا فادAأ

ةسردملا لخاد épيلعتلا لاصتالا قرط

 جمانíRلا لالخ نم بالطلا ھبسõكا يذلا يرا_ملا بناy<ا م̂وقت ملعملا د̂ري امدنع4

...مدختسôس ةيتآلا تارابتخالا نم يأف .ممصملا p§يلعتلا

هاجتالاءادألا

.... ادع ام ةيتآلا ضارغألا يÕانبلا م̂وقتلا ققحي5

بالطلا ملعh ھيجوت

بالطلا ءادأ ن%سحت

hبالطلا ىدل ملعتلا ز2زع

بالطلا جئاتñب رارقلا ذاختا

 لاؤس حرط دع> بسانملا راظتنالا تقو رادقم ديدحتل ةيمkأ ûRكأ ةيتآلا لماوعلا يأ6

...ةبلطلا à}ع 2pفش
لاؤسلا حرط دع• ةرشابم مg∑ديأ اوعفر نيذلا ةبلطلا ددع

لاؤسلا qr ةنمضتملا ميAافملاب ةبلطلا ةفلأ ىوتسم

فدágسملا épلعلا عوضوملل صصú(ا تقولا رادقم

حورطملا لاؤسلا ھنمض عقي يذلا qrرعملا ىوتسملا

7èع ملعملل ي\اذلا م̂وقتلا دعاس{à أ قيقحتkل ، ةديدع فادôم سøùا ...

 بالطلا ىدل Ãæpاردلا ليصحتلا ةيمنت

ملعملل opملا ر2وطتلا تايلمع ھيجوت

ن%فرشملا تاظحالم نع ءانغتسالا

ةيملعلا و ةيفرعملا تاروطتلا ةيمنت

ةنيعمةرا_منممøùكمتىدملوحھبالطلةعجارةيذغ\نQملعملادحأمدقي8

مظنمبولسأبتارا_ملاكلتناقتإ$cم_مدقتبقار̂و،ةرمتسمةق̂رطب

ملعملاهذـفـنةـيـتآلامـ̂وـقـتـلاطامنأنـميأ،لـصـفـلالـخاد

r`بقلايدعبلا

يœاg«لاp∂2و}تلا

BAA
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1

ن%ملعتملا ن%ب قراوفلا ز&°ي

ھسايقل دعأ ام م2وقتلا س£قي

çم ةدحاو ةجي[ن يطعLھل نوقبطملا فلتخا ام

çم ةدحاو ةجي[ن يطعLقيبطتلا نمز فلتخا ام

CDBA C

... .ـــــــــب فرع\ دارفألا فالتخاب ةنيعم ةفصل ةفلتخم تا̂وتسم وأ ماقرأ نQيع\ ةيلمع

ةلئسألاعوننإف،QRكفتلا$cلماºتلاوميظنتلاà}عبالطلاةردقسايقل8

...وkبسانملا

رابتخالاسايقلا

d%يمتلام2وقتلا

B A A

...دارفأل ةيلاعفنالا صئاص?<ا à}ع فرعتلل ةبسانم م̂وقتلا لئاسو لضفأ2

بطشلا مئاوقتاناب[سالا

تارابتخالاتالباقملا

 نع تاباجإلا حيz·تل مøùيب تاساركلااولدابõي نأ بالطلا نم ملعملا بلطي امدنع3

 ....ــــب فرعè بولسألا اذk نإف ، ةلئسألا

يرايعملا م2وقتلاي}y(ا م2وقتلا

يhاذلا م2وقتلانارقألا م2وقت

 ھنإف p§يلعتلا فقوملا $c وkو بلاطلا كولس نع تامولعم عمج ملعم د̂ري امدنع4

èبولسأ مدختس…

ةناب[سالا رابتخالا

ةظحالملاةلباقملا

... نأ p°ع\ $Ÿو ةيعوضوملا ديy<ا م̂وقتلا طورش نم5

...تاz'طصملاو قئاقz<ا à}ع فرعتلاب حمس\ ةيلاتلا ةلئسألا عاونأ نم يأ6

ةيلاقملا ةجوازملا

غارفلا لامكإددعتم نم رايتخالا

7

اLسايقل سايقملا a&سç ةدودحم فادAأ دوجو

ةجردلا ريدقت دنع ن%fiMyملا فالتخا مدع

ىرخأ ةرAاظ س£قت تادرفم دوجو مدع

اLضع• عم سايقملا تادرفم طابترا

 اøùقتي نأ بجي p®لا ةيسôئرلا ما_ملانـم ةـقدو ةيعوضومب بالطلا لامعأ حيz·ت

 ةيعوضوملا p°ع\اذام .نوملعملا

ةيلاقملا ةجوازملا

أطxúاو “fiلاددعتم نم رايتخالا

…بالطللم̂وقتلاةيلمعنمةياغلا9

ة2وب&cلا فادAألا ققحت ىدم ديدحت

لصفلا لخاد ملعملا ةءافك ديدحت

بالطلا لويم سايق

مûgانبأ لوح تامولعمب رومألا ءايلوأ د2وزت

...ةيعوضوملاةلئسألابويعنم10

اAدادعإ ة́وعصحيfiyتلا qr ةيتاذلا

ىوتحملل اágيلومش مدعاLحيfiyت ة́وعص
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 ومنلاو ةيميلعتلا فادkألا قيقحتل امù“ل¶ وأ ملعتملا وأ ملعملا ھب موقي طاش5 ل¶1

.... ھب دصقي ، ھجراخ وأ لصفلا لخاد ءاوس ملعتملل لماشلا

ةيميلعتلا فقاوملاةيميلعتلا تا&°xúا

ةيميلعتلا ةطش7ألا ةيميلعتلا تاراLملا

...ةيميلعتلا فادkألا قيقحتل ملعتملل ملعملا ا_مدقي p®لا ةطش5ألا نم ةعومجم2

ةيميلعتلا ة&°xúاépيلعتلا طاشñلا

épيلعتلا فقوملاةيميلعتلا ةراLملا

… تاعقوتلا كلت نأ نQملعتملل تاعقوت عضو دنع ملعملل لضفألا نم3

ةيباجيÄو ةيلاعةيبلس

ةفيعضةطسوتم

è $}ي امم ل¶4
ُ
... ادع فصلا لخاد ملعملا ما_م نم دع

hسLبالطلا ب£ترتةيميلعتلا داوملل لوصولا لي

ةزLجألا ةمالس نم دكأتلافصلا qr داوملا ب£ترت

 ، ةأفاºملا عونو ھنم بولطملا اù“ف ددحي p®لاو بلاطلا عم ة¡وتكملا ةقيثولاب دصقي5

 .... اù“ف امب اù“فرط ماTUلا نم دب الو

p∂يدلا  داشرإلايäولسلا دقاعتلا

ليكش[لاتاذلا طبض

6\
ُ
... ملعتلا ةئôب تانوكم نم فصلا ةفرغ دع

ةيمكلاةيعونلا

ةيداملاة2ونعملا

7c$ لالا مدع لاحTUلا ئدابملاو ةينوناقلا طباوضلاو ةيقالخألا دعاوقلاب ما®p مظنت 

... راثآلا نم دع\ اù√إف ، ةيناس5إلا ةايz<ا نوؤش

ةيناودعلاةيبلسلا

ةيباجيإلاة2رصنعلا

 دنع بالطلا à}ع بجي ام م_ف à}ع رومألا ءايلوأو نQملعملا دعاسè يذلا مو_فملا8

...ميلعتلا $c بسانم لºش> ايجولونكتلا مادختسا

ةيمقرلا ةنطاوملاي7اس7إلا كولسلا دعاوق قيبطت

مAرابتخاو ن%ملعتملا مييقتÃæpاردلا فصلا دعاوق

 ددع\و ةيمقرلا رداصملا مادختسا تقو ةرادإ à}ع  ةردقلا ا_ل p®لا تارا_ملا نم9

...ما_ملا

ةشاشلا تقو ةرادإنمألا ةرادإ

ةدقانلا ةءارقلاةيصوصxúا ةرادإ

 ... نأ ملعملل ةبس≠لاب ةلئسألا ةغايص ةرا_م تابلطتم نم10

çع دمتع`a اريةلئسألا نم دحاو عونör تا2وتسملا عيمج

 عسوتلاباLسإلا

...ةلئسألا ھيجوت ةرا_م نم $#اتلا يأ11

ةيعام*xا ةباجإلاب حامسلا

دحاو بلاط Õaإ ةلئسألا عيمج ھيجوت

طقف ن%قوفتملا بالطلا Õaإ ةلئسألا ھيجوت

 نمزلا نم ةA&°ل لاؤسلا ھيجوت دع• ملعملا تمص

C DB B

1234567891011

D BBCDDD



45 66

è ال $#اتلا يأ1
ُ
...ةلئسألا حرط دنع ملعملا اªù مTUلي p®لا طباوضلا نم دع

م2وقترابتخا

مييقتسايق

hبلاطلا ةباجإ ز2زع 

ةباجإلا عم لعافتلا مدع

ةباجإلا Õaإ ةيانع• عامتسالا

ةيعام*xا ةباجإلاب حامسلا مدع

....ةشاشلا ميمصت QRياعم نم سôل $#اتلا يأ2

ةضورعملا تامولعملا

 ةلماä تانايبلا ضرع

هاب[نالا بذج بيلاسأ &%فوت

ملعتملاqr ةيجم&°لا مكحتو ةيجم&°لا qr ملعتملا مكحت

اماºحأ عضوب ملعملا ماق اذإ3
ً
 ھبالطمسق مث ، ةددحم QRياعم ءوض $c ھبالط à}ع ةماع 

ادج ديج ، فيعض à#إ
ً
 . كلذ Á§سè . زاتمم ، 

... م̂وقتلا تاوطخ نم سôل $#اتلايأ4

&%ياعملا ديدحتم2وقتلاqr مدختس[س üpلا لئاسولا ديدحت

فادAألا ديدحتفقاوملا ديدحت

... اQRkسفتو جئاتنلا صالختساو ليلحت ةيلمع5

تانايبلا &%سفتم2وقتلاqr مدختس[س üpلا لئاسولا ديدحت

ةح&cقملا لولxyا ب2رجتذيفنتلا

6c$ ا ةلئسألا ضع> عضوب ملعملا ماق، ماعلا ةيادبx?لا ةرات®p قتôخ سíRملعتملا تاQن 

...م̂وقتلا نمض عقت ةلئسألا هذk ، ةديدج ةيملع\ تاíRخ لابقتسال مkدادعتساو

r`بقلارمتسملا

r-العلاr&يمجتلا

7Àùــــــــــــــــب  $#وألا وأ $}بقلا م̂وقتلا مت ....

يhاذ م2وقتب ملعملا مايق

جئاتن نم ققحت ام a`ع فرعتلا

يœاg«لا بالطلا ىوتسم ديدحت

عوضوملاب ةقباسلا تا&°xúا ةفرعم

....يÕانبلا م̂وقتلا فاkأ نم8

õìنملا ذيفنت qr ءدبلل تاعومجم Õaإ بالطلا فيñصت

ھج2رخت وأ a`عألا فصلا Õaإ ھلقنل ملعتملل ةداLش حنم

ةيميلعتلا ةيلمعلا ن%سحت qr ةدافتسالل ةعجار ةيذغتب اند2وزت

ةيميلعتلاةيلمعلا ةياqr ‚g مg¢ءافك وأ بالطلا ليصحت ىدم ريدقت

...ةيليصحتلا تارابتخالا ةQRبك ةجردب بساني ةيتآلا قدصلا عاونأ يأ9

ªpبñتلاىوتy(ا

كy(ايمزالتلا

 وk ، رابتخال ةنوكملا تارقفلا نم ة̂رابتخا ةرقف ل¶ ةيصوصخ $c لوخدلا10

....ــــل ساسألا فد_لا

رابتخالا تارقف عيمجترابتخالا تارقف ليلحت

رابتخالا تابثرابتخالا قدص
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 نإف ،ةضفخنم رابتخالل تابثلا ةجرد نأ تظح ال $”وضوم رابتخال كقيبطت دع>1

... وk ھعبõت يذلا ءارجإلا

... $}يصحتلا رابتخالا دادعإ $à c#وألا ةوط?<ا2

... وk ملعملا هدعè يذلا يفصلا رابتخالا نم ‰pاسألا ضرغلا8

ةبعص ةلئسأ رابتخالا نمضت

hع دمتع`a م نم &≥كأfiM“ دحاو

رابتخالا qr ةدي*xا ةلئسألا ددع د2زت

¢gةيليصحتلا تارابتخال يرورض &%غ تابثلا نأل رمألا لم

ةلئسألا ةغايص

رابتخالا تاميلعh دادعإ

 اLسايق دارملا ةيميلعتلا فادAألا ديدحت

ةفدágسملا ةيساردلا ةداملا ىوتحم ليلحت

... ددعتم نم رايتخالا رابتخا بويع زربأ نم3

 اg¢ابث لماعم ضافخنا

 اLقدص لماعم ضافخنا

ةي&%بعتلا ةردقلا سايق نع اAروصق

 اágلئسأ نع ةباجإلا qr ن%مختلا Õaإ ءو*ƒلا ةبس7 عافترا

... تابثلا باسح قرط نم سôل ي\آلا يأ4

ةئفا}تملا روصلا

قيبطتلا ةداعإ

تاطسوتملا باسح

ةيفصنلا ةئزجتلا

ؤبñتلاةقالطلا

ةلاصألاةنورملا
 رصنعل ھكالتما p°ع\ ةعونتمو ةديدع راºفأ داريإ à}ع  ملعتملا ةردق5

 طبترت p®لا  راºفألا نم ةفلتخم عاونأ à#إ p§ت≠ت  راºفأ جاتنا ةعرس à}ع ةردقلا6

... نQعم فقومب

ةيظفل ةقالطة2ركف ةقالط

ةلاصألاةنورملا

 ،ي5اثلا ‰pاردلا لصفلا ةياc$ √ù ھبالطل ھمدق رابتخا تابث نم دكأتي نأ ملعم دارأ7

...تابثلا ةجرد ةفرعمل ا_قيبطتب ھz·نت ةيلاتلا قرطلا يأ

 ةداملا qr ن%صصختم ءالمز يأر ذخأ

بالطلا تاجرد طسوتم باسح

 تارقفلا ن%ب طابترالا ةجرد باسح

قبس امم ءΩæp ال

ةديدج قرطب تاراLملاو فراعملا قيبطت a`ع بالطلا تاردق ةراث[سا

ةفدágسملا فراعملاو تاراLملا صخي اميف بالطلا ن%ب قورفلا نايب

ةيسëردتلا فادAألا ءوض qr مg¢اجايتحاو بالطلا دنع ةوقلا بناوج ةفرعم

مLل r`يصحتلا ىوتسملاو بالطلل ةماعلا تاردقلا لوح تامولعم &%فوت

...ةفيظو نم اkرصانع عيمجب ةيميلعتلا تايلمعلا à}ع ماºحألا رادصإ9

ةيكولسلا تالخدملاةعجارلا ةيذغتلا

يوب&cلا م2وقتلايوب&cلا سايقلا
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… رصنع قيقحت $c تافصاوملا لودج ديفي1

2
ةعفترم تاجرد a`ع بالطلا عيمج لصحي نأ

 بالطلا ن%ب ةيدرفلا قورفلا رابتخالا رLظُي نأ

ةلوLسو ةءافكب ةلئسألا a`ع بالطلا عيمج بيجُي نأ

الLس رابتخالا نو}ي نأ
ً
 qr تو ھقيبطتو هدادعإfiyھحي

ةيعوضوملاd%يمتلا

قدصلاتابثلا

... اªù دصق̂و ةلو_سلا ديy<ا رابتخالا تافصاوم نم

...à#إ فدÀù رابتخالل يÕاصحإلا ليلحتلا3

 ن%ملعملا مييقت

ةيميلعتلا فادAألا ديدحت

امييقت بالطلا عيمج مييقت
ً
ايعوضوم 

ً
 

ة́وعصلاو ةلوLسلا تالماعُم جارختسا

... اQRkسفتو ا_ليلحتو تانايبلا ةy<اعم $c مدختسåو ، ةيئاصحإلا تاقيبطتلا دحأ4

Power pointSPSS

wordEXCEL

 ةمسلا سايقب صتخي لقتسم $3راخ رخآ QRغتم عم سايقلا ةادأ تاجرد طابترا ىدم5
… رشابم لºش>

تابثلاموLفملا قدص

كy(ا قدصr`ماعلا قدصلا

... ادع تابثلا لماعم دمتعp è®لا QRياعملا نم $#اتلا ل¶6

اLس7اجتو تاعوم*(ا قفاوت

 ن%صوحفملا تاردق ىوتسم

ةعجارلا ةيذغتلا

ساقملا &%غتملا ةعيبط

 ةيساسألا ةيساردلا داوملل نQملعتملا ةفرعم ىدم à}ع فرعتلل ةننقم سايق تاودأ7

...ماعلا ميلعتلا $c ةنيعم ةيسارد ةلحرم م_لامكإ دع>

ةينطولا تارابتخالاةلباقملا

ةظحالملا تاناب[سالا

... ةينطولا تا رابتخالا ةيمkأ نم8

ةيميلعتلا فادAألا ددحت

سرادملل épيداäألا دامتعالا

h^úلا لماوعلاو ملعتلا تالكشم صيüp ھيف رثؤت 

íìانملا اg»لع موقت üpلا تايافكلاو &%ياعملا ىوتسم عفرو ر2وطتل ةرمتسملا ةعجارملا

è ال $#اتلا يأ9
ُ
... تابثلاو قدصلا نQب ةحيËz ةقالع دع

قدصلا عم ةنراقم لمشأو معأ تابثلا

تابثلا عم ةنراقم لمشأو معأ قدصلا

تباث وA ديكأت ل}بف قداص رابتخالا ناä اذإ

ھلا}شأ نم ل}شو قدصلا تان2و}ت دحأ تابثلا

...ةنيابتملا تارابتخالا نم ةعومجم $c بلاطلا تاجرد عومجم10

ة́وعصلا لماعمةلوLسلا لماعم

ةبكرملا ةجردلا ة2رايعملا ةجردلا
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...ةيفيكو ةيمك ةيجراخ سسأ $Ÿو ملعتلا تاجاتن سôقت1

تامولعم تا2وتسم

 تا}حم&%ياعم

 QRيغتلا ميق ماTRحاو ، ةديدy<ا راºفألا ملعملا لبقت فصي ةيتآلا ميkافملا نم يأ2

امعاد ھل نوكيل بلاطلا ءاوتحاو،
ً
اروطمو 

ً
...رئاغصلا دنع فقي الو 

ماcdلالا ةنورملا

 ةرادملاديدجتلا

 لواح دحاو بلاط الإ ا_لح نع بالطلا زıyو ، ام ةلºشم لح ھبالط نم بلط ملعم3

.... بلاطلا مدختسا ةلºشملا لz< ةفلتخم لولحب ى\او

ةلاصألا  عسوتلا

 ةقالطلاةنورملا

... امل¶ ومني ھنأ $cرعملا قوف QRكفتلا تامس نم4

لقعلل ھلامعاو ة&°xúاو رمعلا qr بلاطلا مدقت

ةطسوتملا وأ ايندلا ةيفرعملا تايلمعلا بلاطلا مدختسا

 تالكشملا ةLجاوم qr داتعملا &%كفتلا a`ع بلاطلا دمتعا

ةيميلعh ماLم نم ھب موقي امل ةرركتم ةروصب بلاطلا فرصت

 نúùارآ ثحبل تاملعتملا ةراثإ à}ع ءايميكلا سورد حرش $c  ءامسأ ةملعملا دمتع\5

 $cھيلع دمتع\ ةيتآلا بيلاسألا نم يأ ةديدy<ا ملعتلا تامو_فم لوح نkراºفاو

 ... ا_سåردت

نقتملا ملعتلا  يäراش[لا ملعتلا

ةاäاy(ا بولسأرشابملا بولسألا

... $c م_سè ةينوTRكلإلا ةينkذلا طئار?<ا ميمصت $c ھبالطل ملعملا كارشا6

مLلويمو مg¢اجاح لوح ميلعتلا زكرمت

 مLل ةنcdم ھيسفن صئاصخ ن2و}ت

ةيفرعملاو ة2وغللا مg¢اAاجتا فشك

ةيعادبا را}فأ ديلوت a`ع مg¢دعاسم

 نأ à#وألا نم ھناف ھبالط ىدل ‰pاردلا ليصحتلا ىوتسم $c ايندت ملعملا دجو اذإ7

....ــــــــب موقي

ةيسëردتلا ھبيلاسأ qr عëونتلا

بالطلا a`ع تافيل}تلا نم ليلقتلا

hسLلاو ةيلصفلا تارابتخالا لي»gةيئا

بابسألا مLفتل يÀالطلا دشرملا ةعجارم

انيعتسم مúùادأ ر̂راقت دادعإ ةق̂رط ھبالطل ملعملا حرش8
ً
 ل¶ ىوتسم ديدحتب 

...ر̂رقتلا دادعإ $c دمتعè فوس عجارملا عون يأف ، ھليمز ءادأ à}ع ءانب بلاط

عجرملا يرايعمعجرملا Ãæpايق

 عجرملا ي}حمعجرملا يhاذ

9
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 يراـبـتـخالا ةـلـئـسأ عـجارو ، p®غل ةدام $c ءورقملا باعيõسا رابتخا ملعم دعأ

 عاونأ يأف ، ا_لوانõي p®لا رصانعلاو ءورقملا باعيõسا يرـظـنـلا ءاـنـبـلا ءوـض

... اذk قدصلا

موLفملا

ªpبñتلا

يمزالتلا

ىوتy(ا

A
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p®لاةوجرملافادkألاà#إبالطلالوصوقيقحتلملعملااªùموقيp®لاتاءارجإلا1

èسîàإ#àا_قيقحت...

ةعجارلا ةيذغتلا م2وقتلا

 طيطختلا ذيفنتلا

...سåردتللطيطختلاةيمkأنمدعèال$#اتلايأ2

p∂يتورلا ءادألاو للملاو راركتلا بنجت

 سëردتلا بيلاسأو را}فألا qr رمتسملا ديدجتلا

ةيميلعتلا لئاسولا مادختسا a`ع ةردقلا ةيمنت

 ةينLملاو ةيملعلا ملعملا تا&°خ تابث

تاوطخقفواkذيفنتلسåردتلا$cءدبلالبقملعملاا_عضيددحمىدمللمعةطخ3

…ةيسåردتلاةءافكلاققحتةمظنمةيقطنم

ملعتلا بولسأ سëردتلا ةيجيتا&cسا

 ملعتلا ةق2رطملعتلا فادAأ

...ةيساردلاطط?<ام̂وقتقرطنم6

فصلا qr ةشقانملاو راوxyا بولسأ عابتا

ةيساردلا íìانملا فلتخم qr ن%ملعتملا جئاتن ن%ب ةنراقملا

ةيملعلا ةداملا لاصيإ qr ھتردق ىدمو ملعملا ءادأ سايق

اágع•اتمب مايقلاو ةيلÓdملا تابجاولا نم ةعومجم ن%ملعتملا ءاطعإ

رشابملاz+‰p<اكاردإلاولمعلاق̂رطنعميلعتلاساسأà}عةمئاقلاتاíR?<ا4
…ءايشأل

ةليدبلا تا&°xúا ةلدعملا تا&°xúا

ةرشابملا &%غ تا&°xúاةرشابملا تا&°xúا

…نمةيميلعتلاةيحيضوتلاجذامنلاوتامسxyادع\5

ةيديلقتلا ملعتلا تاودأةيمقرلا ملعتلا تاودأ

ةيمقرلا ملعتلا رداصمةثيدxyا ملعتلا رداصم

ابلاغp®لاو،يركفلاوp§لعلاقمعلاوعونتلابمسõتp®لاة̂وبTRلاتاíR?<ا7
ً
$cرفوتتال

...ماعلا‰pردملاÈ/نملا

ةيئارثإلا ططxúاةرشابملا &%غ ةيميلعتلا تا&°xúا

ةيسëردتلا تاراLملاةيجالعلا ططxúا

جاتحيتابلاطللهؤاطعااøùمبلطيذلا$#ودلارابتخالانأتاملعملاىدحإتدقتعا8
اتقو
ً
>zاتقولاقوفيھلxzنو.ددõقئاقد١٠تابلاطلاةملعملاتطعأكلذلةجي

ادحأíRختملوةيفاضإ
ً
....ةملعملاھبتماقامنإ.

رابتخالا طباوض كاágنا

 رابتخالا جئاتن a`ع رثؤي ال

ابسانم هاري ام ءارجإب لوخم ملعملاف اg¢ايحالص نمض
ً

تابلاطلا a`ع اLصرح نم ع•ان حيy* فرصت

،راy<اقوقحنQبتھلثمأھبالطà}عيÕادتبالاسداسلافصلاملعمعزو9

...ةيجيتاTRساملعملامدختسا.ةلثمألاهذkمضتةدعاقداجيإمøùمبلطو

فاشكتسالا جاتñتسالا

سايقلاءارقتسالا
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ح بلاطلا نأ ةيسفنلا سرادملا ىدحإ دكؤت1
ُ
 مدقتلا وحن îàسè ھنأو ، ھتعيبطب  ر

ادانõسا ملعملا ھيعاري نأ بجي قيبطت زربأ ام ، تاذلا قيقحتو
ً
  ...ةلوقملا هذà k#إ 

 ةنمآ ةيفص ةئ£ب &%فوت ةرورض

hبالطلا ىدل &%متلا بناوج ز2زع

 مg¢الاعفنا غëرفتل بالطلل ةصرفلا ةحاتا ةرورض

p'لسلا ز2زعتلا نع داعتبالاو يÀاجيإلا ز2زعتلا a`ع d%ك&cلا

B

123456789

AC A

 ن̂رابتخا $c ھبالط تاجرد نQب ) نوسQRب ( طابترالا لماعم باسحب نQملعملا دحأ ماق2

 ةجيõنلا هذk )0.90 ( امøùيب طابترالا لماعم غل¡و . ا_سåردتب موقي نQفلتخم ن^ررقمل

...à#إ QRش\ ملعملا اù“لا لصوت p®لا

ن2رابتخالا ن%ب ةفيعض ةقالع دوجو

ن2رابتخالا ن%ب ةبجوم ة2وق ةقالع دوجو

٪٩٠ وA ن2رابتخالا qr ن%Uyانلا بالطلا ددع نأ

٪٩٠ يواسç ن2رابتخالل ة́وعصلا لماعم نأ

...لاؤسلانأp°عèاذ_ف٪٩٥لاؤسللةلو_سلالماعمنا¶اذإ4

ادج لLس
ً
ادج بعص 

ً
 لوبقم ديج

...رابتخالانأp°عèاذ_ف٪٦٠رابتخالاة¡وعصلماعمنا¶اذإ5

ادج ديج
ً
بعص 

ادج بعص
ً
ادج لLس  

ً
 

à}عةيتآلاءارآلاتدروفميلعتلاةيلمع$cمkرودنQملعملانمةعومجمشقان3

...ةرصاعملاة̂وبTRلاتا̂رظنلاعمقفاوتيءارألاهذkنميأ.مflùنسلا

 مLفلا &%س£ت

بالطلل ةفرعملا لقن

ررقملا تاعوضوم ديدحت

 تامولعملل ردصمك لمعلا

6èةفرعملخابنوركافلألماعملمعتس...

ةيمسألا ةقالعلاةيøسñلا ةقالعلا

ةادألا تابثةادألا قدص

تاíR?<اعونليدطورخمبسح.اkءازجاضرعلتابنلةروصمدختساملعم7

kو..

ة2زمر ھبش ةدرجم

ةرشابم &%غةرشابم

نإف٠٫٨وkنQتفلتخمنQتداملن̂رابتخا$cبالطلاتاجردلطابترالالماعمنا¶اذإ8
kاذèع°p...

 تابثلاو قدصلاب زاتمت تارابتخالا

 ن%تداملا ن%ب ة2وق ةقالعلا

 ن2رابتخالا qr اوVyن بالطلا نم ٪٨٠ نأ

ةديدشلا ةلوLسلاب ناd%متي ن2رابتخالا نأ

....ادعامةيعونلاثوحبلااªùزمتتةيتآلاصئاص?<اعيمج9

ن%كراشملا لاعفأ ثحابلا سردي

 ءارأ a`ع ءانب ةرAاظ &%سفت

 عمت*(ا ةنيع مA نوäراشملا

ةيدرس وأ ةيفصو ھظافلأو ھتانايب

CBBBB



72

C H A P T E R

7

ةيوبرت  ميهافمو تاحلطصم

لا
اجم

ناثلا ل
ي

لوصولاa`عھتردق́و،ي7اس7إلاويدرفلاھكولس•اd%متمو،اxyاصادادعإءرملادادعإلةق2رط

.عمت*(الäاشموھلäاشملحqrاLفيظوتوةفرعملارداصمÕaإ

:ةيبرتلا

Aةلمجوçلإدن[س«gاqrاxyعمك`aاx*ةدوqrھنمضتتامءوضAاهذx*املفصونمةلمAو

،تاAاجتاوميقوأ،فقاوموأ،تامLموأ،فراعموأ،تاراLمنمملعتملاىدلھققحتعقوتم

.تارارقلاذاختاوتالكشملالحa`عةردقوأ،&%كفتطامنأوأ

:رايعملا

:ءادألا تارشؤم
 بيحتو ،ملعتلا تاجرخم ققحت ىدم a`ع اágطاسوب لدتسüp çلا لئالدلا r, ءادألا تارشؤم

؟épيلعتلا جتانلا ققح دق ملعتملا نأ فرع7 نأ انل فيك :Õrاتلا لاؤسلا نع

:ةراهملا
hفرعqrأبسفنلاملع‚gةقدلاوةعرسلا:اqrداصتقالاعملامعألانملمعءادأqrتقولا

.ابكرموأاطيس•لمعلااذAنو}يدقو،لوذبملا

:موهفملا
Aقع روصت و`r درجم qr وأ زمر ل}ش äةلمج وأ ةمل، çع ةلالدلل مدختس`a Ωæpوأ عوضوم وأ ء 

.ةنيعم ةرAاظ

:ةطخلا
,rلعلاراطإلاépييذلاc&لاتاياغلامجüpçس&aغولبعمت*(اLإاÕaأAةيمكوةيعون(ةددمفاد(

.ةلبقمةينمزة&cفلالخفادAألاهذAقيقحتلةy—اوجمار́وتاسايسÄÕaو

ةماع ميهافم
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:يميلعتلا دقافلا
a`عةy—اوراثآدقافلااذLلوبرس[لاوأبوسرلاءارجépيلعتلاماظنلاهدقفيامھعومجم

.ةيداصتقالاوةيعامتجالاوة2وب&cلاةئ£بلا

:تاءارجإلا
زاجنإqrةعبتملاتاسايسلاذيفنتa`عدعاسhتاودأوأةادأمادختسابةقلعتملاتاوطxúا

.فادAألا

:ةلكشملا
,r اللخ نمضتي فقوم وأ ةلاح

ً
.ن%عم فدÕa Aإ لوصولا لجأ نم ة*xاعم Õaإ ةجاحب ةمزأ وأ 

:ملعتلا تاجرخم
,rوةيعونÄملاوتاءافكلادادعLلاتاراüpمضي»gيلعتلاماظنلااépqrلغشلكلذولمعلاقوس

p∂طولاداصتقالااLلجاتحيüpلافئاظولاونLملا

:ملعتلا
hس7&%غ'pتباثqrنعجتانناس7إلاكولسhتا&%غqrاةئ£بلا)yنلالعفبتس£لةطي ì،

قيقحتوانعفاودعابشإqrاندعاسüphلاقرطلاباس[كااágطساوبعيطتس7ةيلمعوAو

.Õrاعفنالاوqrرعملاكولسلاqr&%غتلاäھجئاتñبھيلعلدتسëو،تالكشملاa`عبلغتلاوانفادAأ

:سيردتلا
وأددحمكولس•مايقلاملعتينأنمھنكمتةروصبدرفلاةئ£بليكش[لةدمعتمةيلمع

.ةددحمفورظلةباجتساäوأةددحمطورشتحتكلذو،ن%عمكولسqrكا&cشالا

:ميلعتلا
ن%ملعتملاÕaإفراعموتامولعمنمھنAذqrاملقنفدfgملعملااLسراميüpلاةمظنملاةيلمعلا

تامولعملاوفراعملاكلتÕaإةجاحبمAنيذلا)بالطلا(

:لالدتسالا
Aةيلمعو¢gإفدÕaإملعتملالوصوÕaع،ةنيعمجئاتن`aاوةلدألانمساسأxyةبسانملاقئاق

ةقباسلاھتامولعم.امةرAاظنعةرفوتملاھتامولعموھتاظحالمملعتملاط́ريثيح،ةيفا}لا

.اLممعçوأتامولعملاهذAرسفيمكحرادصإبموقيمث،اg«ع

:ءارقتسالا
Aلاقتنالامتيةي&%كفتةيلمعوfgانماxúإصاÕaانموأماعلاx*إتايئزÕaمتيثيح،ل}لا

.ةدرفمقئاقحةظحالمنمةماعةدعاقÕaإلصوتلا

وأميمعÕahإلصوتللةيلقعوأةيلمعتاراLممادختسابملعتملااfgموقيةطش7ةيلمع

.ةل}شملحوأموLفم

:ءاصقتسالا

:زيزعتلا
ىدمنعاً&%بعh،يظفل&%غمأايظفلناäءاوسكولسلابقعيhأي،يظفل&%غوأيظفلكولس

.أطخدع•باقعوأ،حاجندع•ةأفا}موLف،كولسلااذLلضفرلاوأةقفاوملا

:عادبإلا
ةبسانمةئ£بتدجواماذٕاüpلاةيصú^لاصئاصxúاوتادادعتسالاوتاردقلانمج2زم

تا&°xúةبسñلابءاوسةديفموةليصاتاجاتنÕaايدٔوتلةيلقعلاتايلمعلابقرتنانكمي

.ملاعلاواعمت*(اواةسسؤملاتا&°خواةقباسلادرفلا

:ةيميلعتلا جتاونلا
,rةنيعمتاعوضومھتسارددع•ةعقوتملاملعتملاتاءادأفصتتارابع

يوبرتلا سفنلا ملع
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:ملعتلا تاراهم
ةيج2ردتةروصبهومنبومنتوملعتملااg›س[ك2و،ملعتلاةيلمعاg›لطتتüpلاتاراLملاةعومجم

.ةيلمعلاوةيضا2رلاتاراLملاو،لاصتالاوتالكشملالحو&%كفتلاتاراLملمشhو،ةمظنمو

:جاتنتسالا
Aإلوصولانمملعتملانكمتةي&%كفتةيلمعوÕaاxyعدامتعالابقئاق`aن%ناوقوئدابم

،تايئز*xاÕaإتايل}لانموأ،صاxúاÕaإماعلانمملعتملااg»فلقتñيف،ةحيy*دعاوقو

.جئاتنلاÕaإةمدقملانموأ

:جهنملا
مأاLلخادءاوسةسردملالبقنمبالطللاágئيg¢متية2ّو́رتتا&°خةعومجمنعةرابع

ًءاوسبناو*xالqräلماشلاولما}تملاّومنلاa`عمg¢دعاسملنو}يفدLلاو،اLجراخ

اومنّومنلااذAنو}يثيحب؛ةيفاقثلاوأةيعامتجالاوأةيمس*xاوأةيلقعلاوأةيلاعفنالا
ً

ç
ُ
حا&cقالةفاضإلاب،ةئ£بلاعمةميلسةق2رطبنولعافتيÕrاتلا́و،مLكولسليدعqrhمAاس

.مLLجاوتدقüpلالäاشملللولح

:جهنملا ةقيثو
اراطإةطxúاهذAل}شhو،هر2وطتوأ)هؤانب(ھميمصتدارملاõìنملااg»لعموقية́وتكمةطخ

رصانعنمضتتامك،هر2وطتوأھئانبörاودوھتازكترموõìنملاءانبسسأنمضتياماع

.ھم2وقتوهذيفنت&%ياعمو،اg«ملä&%ياعموõìنملا

:سيردتلا قئارط

:جهنملا ةقيثو ميمصت
لخاديقفألااLلما}تو،ÃæpأرلااLلما}تواLقمعواLعاسhاوõìنملارصانعميظنتلراطإعضو

،ملعتملاوةيساردلاةداملان%بنزاوتلاققحيامبىرخألاةيساردلاداوملاعمواLسفنةداملا

.ھتفاقثوعمت*(اتاجاحةاعارمو

hأب فرع‚gلا ةماعلا تاءارجإلا اüp موقي fgملعملا ا qr فقوم hيلعép ن%عم.

:جهنملا ميوقت
امر2رقتنممg«كمتüpلاتانايبلااg»فنوعمجينوصصختمصاÂúأاAذفنيتايلمعةعومجم

ھفادAألھقيقحتىدمa`عءانب،ھنوروطيوأھنولدعçوأھنو&%غçوأجاg«ملانولبقيساوناäاذإ

.ھلتمسرüpلا

:جهنملا ريوطت
ھتبكاومو،ھن£سحتدصقبمئاقõìنمرصانعنم&≥كأوأرصنعqrتا&%يغhثادحإ

امبةفاقثلاو،ةيعامتجالاو،ةيداصتقالاتالا*(اqrتا&%غتلاو،ة2وب&cلاوةيملعلاتادجتسملل

.ةفل}لاودx*Lاوتقولانمةحاتملاتانا}مإلاةاعارمعم،هدارفأوعمت*(اتاجاحp'لي

:جهنملا ىوتحم ميظنت
Aإيدؤيثيحب،ن%عمل}ش•ملعتمللھميدقتوÕaسأوعرسأل}ش•ھملعتينأLو،لÀل}ش

.ھعمهراثآرمتسhوملعتملاىدلتøث2وقمعëوملعتلاومنيثيحبجردتم

:يقفألا ميظنتلا
Aتلاوñاةيساردلاداوملان%بقيس)úتلاو،ةيحاننمةفلتñيبقيس»gان%́واxyاةايxúنمةيجرا

.ةثلاثةيحاننمن%ملعتملاتاجاحوداوملان%́و،ةيناثةيحان

:يسأرلا ميظنتلا
AإلفسأنمميظنتلاوÕaعأ`aإقوفنموأÕaنو}2و،تحتqrةدحاولاةيساردلاةداملا

ةجردتمتاعوضوملاهذAنو}تثيحب،ةنيعمئدابملاقبطاg¢اعوضومب£ترتيأ،اLلخادو

.هدع•امملعqrhاLلوأملعhديف2وةطبا&cمو

سيردتلا قرطو جهانملا

74



:عباتتلاو ىدملا ةفوفصم
اAدادعإمت2و،ماعلاميلعتلالحارملاوطةيساردةدامqrمدقتüpلاتاعوضوملانمةعومجم

،ةيميلعتلالحارملاqrةيساردلاةطxúابماcdلالااg»فöaار2و،íìانملالاجمqrءا&°خةطساوب

ن%بنزاوتلاو،ةيساردلاتاونسلا&°عةداملاىوتحمع•اتتوجردتلاوىوتy(اةثادحو

فصلqräمg¢اردقون%ملعتملاىوتسملةمءالملاو،حوضولاوةطاسøلاو،اًعونواZمكتاعوضوملا

.Ãæpارد

:يفخلا جهنملا
Aلاةمظنألاورا}فألاوميقلاوفراعملاكلتوüpملعتيLطيطختنودبةسردملالخادبلاطلاا

ظنملانم
ّ
قرطوأ،ةسردملاماظنوأ،نارقألابكا}تحالاةجي[ن،ن%سردملاوأن2ريدملاوأن2ر

.ةفرعملليhاذلامLفلاوأ،ةمدختسملاسëردتلا

:يسردملا باتكلا
qrمادختساللةممصمو،ةيساردلاةداملللخدمكةمظنموة́وتكمةLجومةيمسرةقيثو

اصوصنوتاƒyطصمنمضتتو،Ãæpاردلافصلا
ً
الا}شأوةبسانم

ً
بلاطللتانيعمو،ن2رامتو

.سëردتلاةيلمعa`عملعمللتانيعمو،ملعتلاةيلمعa`ع

:عورشملا
Aابلصتملمعوxyعموقيةاي`aAاقفوايعامجوأادرفاطاش7نو}يدقو،ددحمفد

xúةددحموةيلاتتمتاوط.

:ةيملعلا ضورعلا ةقيرط
,rلاةق2رطلاüpفملعملاموقي«gةعومجموأملعتمموقيوأ،ن%ملعتملامامأضرعةيلمع•ا

وأ،épلعموLفموأ،ةيملعةقيقحميدقتلépلعéphيلعhبولسأr,وضرعلابن%ملعتملانم

hلعميمعép.

:سيردتلا بيلاسأ
دقف،ن%عمépيلعhفقومqrيرجتüpلاةماعلاتاءارجإلانمضملعملااfgموقيةصاختاءارجإ

وأ،ة́وجألاوةلئسألاäةعونتمبيلاسأبنوملعملااLمدختسçنكلو،ةدحاوةشقانملاةق2رطنو}ت

.اágشقانملر2راقتدادعإ

:ينواعتلا ملعتلا
لحوأ،épيلعhطاش7وأ،لمعذيفنتqrاعمةبلطلانمة&%غصةعومجمكارشإبمتيملعhوAو

رخآلامg«ملäن%عëو،راودألاورا}فألانولداب[2و،طاشñلاqrمg«ملäمLسëو،ةحورطمةل}شم

qrhھتاردقوھتانا}مإبسحبولطملاملع.

:فاشتكالاب ملعتلا
Aيذلاملعتلاوçثيح،ملاعلاكولسملعتملاھيفكلسçھتايلباقوھتاردقوھتامولعممدختسqr

.ةديدججئاتنÕaإلوصوللةيلقعوةيلمعةي&%كفتتايلمع

:يلبقلا ملعتلا
Aلاةيملعلاةفرعملاوüpس[كا‹gتا&°خبهرورمةجي[نملعتملااhو،ةقباسةيميلعhاساسأدع

.ديد*xاھملعتل

:يتاذلا ملعتلا
Aذيفنتوةيميلعتلاةطش7ألارايتخابملعتملاھيفموقيملعتلاطامنأنمطمنوAاfgفد

دقو،ةصاxúاھتامامتAابوأةيساردلاةداملابةلصتاذةراLمةيمنتوأةيملعةفرعمباس[كا

نعةيماظن&%غةروصبوأ،ملعملافارشإتحت،تاعومجمqrوأةيدرف|ةروصبملعتلااذAمتي

.دع•نعملعتلاجماربوأ،جم&°ملاميلعتلاق2رط

:ةاكاحملا
متيثيح،لبقتسملاqrثادحألا&%يس[لتايجيتا&cساعضوو،لبقتسمللÏæpا&cفاجذومنعضو

üpلاتا&%غتلاÕaإادان[ساr`بقتسملا&%غتلاتالامتحاةساردوعقاولاةساردءوضqrهدادعإ

.لبقتسملااذqrA&%ثأتاLلنو}ي
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:ميهافملا طئارخ
بتكيمLسأوأطوطخق2رطنعضعبلااLضعببميAافملاط́رتةيطيطختلا}شأنعةرابع

ةيñبنعةرابعاg‚أامك.رخآوموLفمن%بةقالعلاحيضوتلط́رلاتاملéŒäسhتاملäاg»لع

Aف“—وت،ةلسلس[مةيمر«gافملااAاةمقدنعةيلومشوةيمومع&≥كألاميxúافملاو،ةط2رAمي

ن%بزيامتلاىوتسمÕaإ&%شhةعëرفتةروصqrكلذمت2و،ةط2رxúاةدعاقدنعاديدحت&≥كألا

تاقالعلالثمتو،ةيمومع&≥كألاميAافملاباديدحت&≥كألاميAافملاطابتراىدميأ،ميAافملا

يأن%بط́رتüpلاطوطxúاa`عبتكتلصوتارابعوأتاملäق2رطنعميAافملان%ب

بولسأäاLمادختساÕaإةفاضإلابةيميلعhوةي*õنمتاودأäاLمادختسانكم2و،ن%موLفم

.م2وقتلل

:يزيزعتلا طاشنلا
،ةطش7ألاهذAنأشنمو،ةيداعةروصبةيساردلاةداملااوزجنأنيذلانوملعتملاهذفنيلمع

.اg‚اقتÄوةداملاقيمعÕahإمLلصوتو،مLملعhمعدتنأ

:يجالعلا طاشنلا
AجاوينيذلانوملعتملاهذفنيلمعوLتا́وعصنوqrنأشنمو،ملعتلاAسإلالمعلااذLما

qrاعمx*ليلذتوةAردتةداعإل}شذخأ2و،تا́وعصلاهذëلةمءالم&≥كأةروصبسLهذ

.ھg»جوتوملعملافارشإبةطش7ألاهذAلثمذفنتنأةرورضعم،ن%ملعتملانم،ةئفلا

:يئارثإلا طاشنلا
ÕaإمLلاصيإبمg¢انا}مÄومg¢اردقحمسhو،باتكلاةداماونقتانيذلانوملعتملاهذفنيلمع

.انايحأعادبإلاورا}تبالاÕaإلصتةقئافءادأتا2وتسم

:يساسألا طاشنلا
Aنوملعتملاعيمجهذفنيلمعو،fgةيساسألاةيملعلاةفرعملاءانبفدqrةيساردلاةداملا.

:يلالهتسالا طاشنلا
AإلوصوللنوملعتملاهذفنيلمعوÕaذةلاحAكمتةين»gاملعتلايقلتنممx*نو}يدقو،ديد

ملعتلاÕaإدوقيايفاشكتسااطاش7وأ،ديد*xاملعتللدLميقباسملعتبةقلعتمطاشñلا

.ديد*xا

:ةيميلعتلا لئاسولا
,rجألاوداوملاوتاودألاةعومجمLلاةزüpçمدختسLرعمیوتحملقنلملعتملاوأملعملااqrوأ

üpيلمعن%سحتورا}فألاحيضوتوي7اعملالقنفدfgاLجراخوأفصلاةفرغلخادھيلإلوصولا

.ملعتلاوميلعتلا

:ةيوبرت تاينقت
,rجألاولئاسولاوقئارطلاLلاةءورقملاوةيئرملاوةعومسملاداوملاوةزüphسLمqrقيقحت

ةدوشñملاة2وب&cلافادAألا

:يتاذ ملعت لئاسو
ملفوأباتكل}شa`عنو}تدقةيميلعhداومr,و،ھسفنميلعqrhملعتملااg»لعدمتعçلئاسو

hيلعép،وأh›*وصليhنو}تدقويäلLاqrةدحاوةبيقح.

:ةيميلعتلا ةبيقحلا
ددعتملما}تمجمانربل}شa`عتممص،ميلعتللرداصمةدعa`عيوتحيqrرعمءاعو

،ملعتملاتاردقعمبسان[ت،ةعونمةيفرعمةدحوميلعhوأملعqrhمدختسç،طئاسولا

فقاومةلباقملھلAؤتو،ملعتملاتاراLموتا&°خوفراعمةدا2زÕaإاLميلعhيدؤي،ھتËيببسانتو

بيلاسأنمبولسأاg‚ابفرعhو.ةبيقxyاهذAيوتحمھملعhةجي[نھبس[كاامبطبترتةيتايح

تا&%غتلاعمة&%خألاةنوآلاqrھبمامتAالادادزايذلاميلعتلاد2رفتوأيhاذلاملعتلا

.ةثيدxyاةيملعلاتاروطتلاو

ةيميلعتلا لئاسولاو ةطشنألا
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:ميوقتلا
Aلاتاءارجإلاوüp¢gإفدÕaمدقتىدمديدحتhاىوتسمققحتیدمو،ةبلطلاملعx*ةدوqr

qrو،مûgاطخأليلحتو،ةبلطلاتا2وتسمديدحتنكميھيفو،ةددحم&%ياعمقفو،مûgادأ

،ةيصيh^úةيلمعÍpفاذل،مg¢ا2وتسممئالتüpلاةطش7ألاÕaإمgL»جوتنكميھئوض

.ةيئاقوو،ةيجالعو

:سايقلا
Aلاةيلمعلاوüpعموقت`aفيظوتوأماقرألاءاطعإLكلامييقتلالجأنمن%عمماظنلاقفواép

.اA&%غوتامسلاوءايشألاصئاصخنعماقرألابépكلا&%بعتلاr,و،ن%عم&%غتموأةمسل

:مييقتلا
Aامبلصتياميفملعتملانعتامولعملاوأتانايبلاعمجةيلمعوçوأفرعçنأعيطتس

çءانثأةبلطلاةظحالملثمنمتاودألانمديدعلابكلذمت2و،لمعhملعLصحفتوأ،م

.مg¢اراLمومLفراعمرابتخاوأ،مLجاتنإ

:ءادألا ميوقت
Aملعتملاھبموقياموqrفلتخيازاجنإبلطتيوأ،لمعوأالعفبلطت2واملاجمqrنم&%ثك

.فراعملانمةعومجمراäذتسانعھبناوج

:ينيوكتلا وأ يئانبلا ميوقتلا
Aمتتةمظنمةيلمعوqrردتلاءانثأ(ةمولعملانو}تءانثأëاردلالصفلالالخوسÃæp(،و¢gفد

ىدمناي́واfgرمüpلاةمولعمللھمLفنمققحتلاوملعتمللة2وب&cلاةيلمعلاراسمحيfiyتÕaإ

.دوشñملافدLلاوحنھمدقت

:يصيخشتلا ميوقتلا
Aيذلام2وقتلاكلذو∑gإفدÕaلاةيساردلاتالكشملابابسأديدحتüpçمي7اع»gنوملعتملاا

.ÃæpاردلامLمدقتقيعüphلاو

:يماتخلا ميوقتلا
Aيذلام2وقتلاكلذو∑gافشكبمتxyلاةليص»gملاوفراعملانمةيئاLتاداعلاوميقلاوتارا

.ملعتلاةيلمعلةجي[نلصحتنأض&cفيüpلا

::يلبقلا ميوقتلا
ةق2رطبةفلتú(اتالا*(انميأqrةيملعةق2رطبتارارقلاذاختاqrمAاسçيذلام2وقتلا

.ةساردلابھمايقلبقملعتملاھيلعنو}ييذلاىوتسملاددح2وةيملع

:زاجنإلا فلم
Aملعتملاءادأنمجذامنظفحھيفمتييذلافلملاكلذوfgلاھتازجنموھلامعأزاربإفدüp

hإ&%شÕaيبطلاهومنىدم&rامتجالاوörفنلاو„æpألاوäيداépملاوLادبإلاويراörاقثلاوqr.

:رابتخالا
Aتساءارجإوñبيتاباجتساطاب∂Œلع«gھئادأوأملعتملاليصحتم2وقتاqrاردىوتحمÃæpن%عم.

:يليصحتلا رابتخالا
Aدصقيةلئسأوأتارقفنمفلأتتةننقمةادأوfgدرفللقباسلاملعتلاسايقاqrوألاجم

.ن%عمعوضوم

:يئاهنلا رابتخالا
Aيذلارابتخالاوçنالادع•ن%ملعملانمةعومجموأملعملاهدعágنملاىوتحمةساردنمءاõì،

ابلاغو
ً
تا2وتسمعيم*xةلماشتامLموأةيعوضوموأةيلاقمةلئسأةئيaA`عنو}يام

.فادAألا

يوبرتلا ميوقتلا
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:ةصاخلا ةيبرتلا
اصيصخةممصملاةيميلعتلاوة2وب&cلابيلاسألانمةعومجم

ً
ةيميلعتلاتاجايتحالاةيبلتل

زواجتنممg«يكمتومg¢اراLمر2وطتفدfgن%قوفتملاون%́وAوملاون%قاعملابالطللةصاxúا

.ةقاعالااLضرفتüpلاتاددy(اودويقلا

:ةصاخلا تاجايتحالا
Aلسلاهاجتالابطسوتملانعنوفرحنينيذلام'pاجيإلاهاجتالاوأÀمافارحنايƒyنعاظو

.يوغللاوأيäرxyاوأxy„æpاوأörامتجالاوأÕrاعفنالاوأr`قعلامAومنqrن%يداعلا

:قوفتلا
épيداäألاي7اس7إلاطاشñلانيدايمنم&≥كأوأدحاوناديمqrةروطتمةفرعموةراLموأةردق

ةلقبطبترموAوة&°xúاوd%متللفدارمقوفتلاو،ةيعامتجالاتاقالعلاوعادبإلاوةينقتلاو

.دارفألانمةليلق

:نوبوهوملا
AظييذلابلاطلاوLةردق(ةعمتجموأةدرفنمةيلاتلاتادادعتسالاوتاردقلانمايأر

،ةيئانÁتساةيدايقةردق،örادبإوأr-اتنإ&%كفت،صاخépيداäأدادعتسا،ةماعةيلقع

.)ةيكرحةيسحةردق،يœادأوأيرصبp∂فدادعتسا

:ملعتلا ءطب
Aعرداقلا&%غلفطلاو`aھنارقأةاراجمqrلعلاليصحتلاépّاردلاوÃæp،وAةردقلافعضو

عمةيندتمةئفلاهذAءاäذةبس7و،rّ`قعلافلختلاةجردÕaإلصتالنكلوبلاطللةّيلقعلا

7دت
ّ
.ةّيساردلاداوملاعيمجÃæpّqrاردلاليصحتلاىوتسمي

:يساردلا رخأتلا
çع∂ŒضافخناqrإعمداوملاعيمجAو،“—اولامëادعxyاقثلانامرqrامتجالاوörبارطضالاو

.ملعتللةيعفاددوجومدعوةيy*ةل}شمدوجووأÃæpاردلارخأتللةيس£ئرابابساÕrاعفنالا

ايفيظوÃæpاردلارخأتلانو}ياذfgو
ً
.

:ملعتلا تابوعص
,rيةلاحñعجت»gرمتسمندتاqrألاليصحتلاäيداépھئالمزعمةنراقمبلاطللqrفصلا

ةباصإلاوأ،ةيعمسوأ،ةيكرحوأ،ة2رصبةقاعإدوجوÕaإكلذqrبøسلادوعçالو،Ãæpاردلا

نكلو.ةيعامتجالاوة2رسألافورظلادوجووأ،æp„فنلارارقتسالامدعوأ،r`قعلافلختلاب

ةباتكلاوةءارقلاäةيساسألاملعتلاتاراLمa`عيوتحتüpلاداوملاqrضافخنالانو}ي

.d%ك&cلاوأةركاذلاوأهاب[نالاqrبارطضالابøس•،تايضا2رلاو

:ميلعتلا ديرفت
AاسأطمنوÃæpطامنأنمhاتاجايتحالايوذميلعxúألاديدحتنمضت2و،ةصاAفاد

تاجاxyاةيبلتلةمزاللالئاسولارايتخاو،بلاطلاىوتسمa`عىدملاة&%صقوةل2وط

ةيدرفلاقورفلاةاعارمز2زعah`علمعçميلعتلانمطمنلااذAو،ةصاxúاةيدرفلاةيميلعتلا

.ةصاxúاتاجايتحالايوذن%ملعتملان%ب
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ةينهملا تايلوؤسملاو ميقلا : لوألا لاجملا

ةماع تابيردت

NEW

نسفب4طلاو:قفارتةديدعت4كشمدوجوىلعنويوبرتلاقفتي1

...ةئفلاهذهعملماعتللهبموقتفوسيذلاحرتق@اكولسلاامةقهار@ا
ًاقيدص نوكأ نأ لواحأو مهيلإ عمتسأ

ةقدب يسرد5ا كولسلا يناوقب مهمزلأ
رارمتساب داشرuاو حصنلا مهل مدقأ
مهنع ءوسلا قافر داعبإ لواحأ

روصبشاقنلاميعدتىلعمولعلاةصحسيردتفدمحأملع@ازكري2

امدنعلضفألكشبنوملعتيب4طلانأبنمؤيوب4طللةعت^ةيرصب

اهيلعدمتعيةيتjاملعتلاتايرظنيأ,سوردللةيحيضوتًاروصمدقي

.…مولعلاةصحسيردتفدمحأملع@ا
جودز5ا زيمرتلا ةيرظن
تامولع5ا ةلجاعم ةيرظن
ىنع5ا يذ لابقتسdا ةيرظن
 ةيفرع5ا ةيعامتجdا ةيرظنلا

ذاختmيملع@اعمًاعامتجاريد@ادقع,مهتاودأومهبتكنورضحيmب4ط3

...حيحصلالحلللصيىتحةحيحصلاةوطuايهام.ةرهاظلالوحرارق
رومÉا ءايلوأ كارشإ
بbطلا نم ددع غbبا
ميلعتلا ةرادإ غbبا
رارقلا ف بbطلا ضعب ةكراشم

A

A

A

....ىلإمضني)نراقي(لعفلا4
بيكرتلاليلحتلا

Aمهفلايوقتلا
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ب4طلاليص|سايقللهسرابتخادادعzهليمزعمدمحأملع@اكراش5
…رابتخmااهيوتحيدقيتلاتافصلاام,يساردلالصفلاةياهنل4خ

يلاقم- نقم ريغ– يمسر ريغ
يعوضوم- نقم– يمسر

يعوضوم- نقم ريغ– يمسر

يلاقم- نقم– يمسر ريغ

باعلzافةكراش@ابلاطلالضفيامنيح,ةددعت@اتاءاكذلاةيرظنلاقفو6
رهاظمنمكلذنإفةيدرفلاةيضايرلاباعلzاىلعةيعام�اةيضايرلا
…ءاكذلا

نسنودب4طلاىدلةلماعلاةركاذلاةعسنأدمحأيوبرتلافرش@ادكأ7
…نمىلوzاةجردلابللقتةعسلاةيدودحمنإ,ايبسنةدودحمغولبلا

اهت°اعم نكñ يتلا تامولع5ا ةيمك

سردلا ءانثأ بلاطلا هابتنا ةدم

بلاطلا اهمدختسي يتلا تايجيتارتسdا ةيعون
ىد5ا ةليوط ةركاذلا ةعس

8

اقفوملعملاراودأنم9
ً
...سåردتلا$cي¶ولسلالخدملل

دقانلا &%كفتلا مادختسال ن%ملعتملا ھيجوت
تالؤاس[لا حرط لالخ نم ن%ملعتملا هاب[نا ةراثإ
ةديد*xا تا&°xúاب ن%ملعتملل ةقباسلا تا&°xúا ط́ر
ةباجتسالل لوصولا a`ع ن%ملعتملا دعاسüp hلا تاحيملتلا ضع• ميدقت

10

دشرمللھل̂وحتمت،لصفلا$cدعقملابرخو،لصفلا$cھليمزلعزبلاط11

يذلابولسألاام،ديدج‰pركعضووھليمزنمراذتعالاھنمھبلطويäالطلا

...يäالطلادشرملاھمدختسا

دئاز حيfiyت
ءاصقا
ةباجتسالا ھفل}ت
p'لسلا ز2زعتلا

12

A

C

B

D

A

80

يصخشلا يعامتجdايضايرلا يقطن5ا

يكر~ا يمس°ايتاذلا يصخشلا

ةماع تابيردت

à#إقباسلافد_لافنص،)انوروكسوQRفنمنمھفقومبلاطلايدبينأ(

...ھيلإp§ت≠ييذلاىوتسملا

B

ينادجولافرع5ا

يلقعلايكرح سفنلا

تافصلا$cةعامy<اطسوتمنعفارحنالابھنعíRعèةيتآلاتاz'طصملانميأ
...ةيعامتجالاوةيلاعفنالاوةيلقعلاوةيمسy<ا:ةفلت?xا

درفلا تامس
ةيدرفلا قورفلا
ةيصú^لا تافصلا
Bةيدرفلا تابارطضالا

...ھعم لماعتلا قرط لضفأ امف ةصا?<اتاـجاـيـتـحالا يوذ نـم بالـطـلا دـحأ أـطـخأ اذإ

أطÜا جbعل باوثلا بولسأ مادختسا

نواهتلا مدعو هعم لماعتلا ف مز~ا
هعضول اريدقت أطÜا نع يضاغتلا

Dهبكترا يذلا أطÜا ردق باقعلا



مدقدمحأملعملانأظحالةيساردلاصصz<اىدحإليوبTRلافرشملاروضحءانثا13

شقانامدنع،ةدعاقلاà#إلصوتلانعاوزıyبالطلانكلةلثمألاايفا¶اددع

امةûRكبھعمرركتتةلºشملاهذkنأà#إملعملاراشأملعملاعمةلºشملاهذkفرشملا

ةيتآلالولz<انQبنمبسانملالz<ا

اطسøم احرش اLحرشç نأو ، ةدعاقلا ملعملا مدقي نأ
ن2زختلاو ركذتلا تادعاسم a`ع بالطلا ملعملا بردي نأ
ةصح لä لبق دي*xا &%ضحتلا a`ع بالطلا ملعملا ع*^ç نأ
ةفولأم ةلثمأ مادختساب ءارقتسالا ةراLم a`ع بالطلا ملعملا بردي نأ

.ةيباتكوأةي_فشةق̂رطباøùعةباجإلامøùمبلطيمثةبعصةم_مبالطلاحنممتي14

èس§Ákـــــبمييقتلانمعونلااذ...

15

...ة̂رظنà#إءافطإلابس≠ي16

طيسøلا طا&cشالا يœارجإلا طا&cشالا
ي7اس7إلاز2زعتلا

17èسîàمتماملعمھفصوبد_فملعملاQUإا#àردتلاھططخر̂وطتåرارمتسابةيس،

اموديجلºش>راسيذلارابتعالانQع>ذخأ̂وا_مدقيp®لاھسورد$cامئادركف̂و

ر̂وطتلملعملااذkا_مدختسèنأبجيةسراممبس5أ،ليدع\à#إجاتحييذلا

ةيسåردتلاھططخ

ةيميلعتلا تاينقتلا ثدحأ مادختسا
م2وقتلا جئاتن نم ةدافتسالا
سëردتلا قرط مادختسا qr عونتلا
ةيميلعتلا م2وقتلا qr ةثيدxyا تايجيتا&cسالا قيبطت

امئادھمدختسÊpèلسلاز̂زعتلا18
ً
....ـــــلp§يلعتلافقوملا$cملعملا

كولسلا ءافطإ
كولسلا فاعضا
 كولسلا ة2وقت
كولسلا a`ع ةظفاy(ا

...ةطباTRمتالاجمثالثà}عنQملعملابترلةين_ملاQRياعملازكترت19

ماcdلالا– ءاطعلا– ةنامألا
ةراLملا ةردقلا– ب2ردتلا
كولسلا– ءادألا-طيطختلا
 ةسرامملا- ةفرعملا– ميقلا

à}عو،ددعتمنمرايتخاةلئسأمضي،احوتفماي¡وساحجمانربملعمممص20

جمانíRلاةباجإعمبلاطلاةباجإتقفتااذإف،ةحيz·لاةباجإلارايتخابلاطلا

à}عفرعتللةصرفبلاطلاىطعèقفتتملاذ‚و،كحاضھجوببلاطلاز̂زع\نوكي

…لخدملاقفوممصمجمانíRلااذk،ىرخأتالواحمهؤاطعإعمةحيz·لاةباجإلا
örامتجالاي7اس7الا
يäولسلاqrرعملا

D

A

B

B

C

D

D

r&م*xا مييقتلاءادألا مييقت
يäولسلاويلويفتروبلا

ةماع تابيردت81

ةـيـتjافـقاوـ@انـميأ,ماعلاةياهنرابتخافبلاطلاقافخاةظح4مدنع
áزيمت@امـلـعـ@ااـهاـنـبـتـينأنـكـ…

Hبلاطلا لوبق دنع ريياع5ا ضعب اهعضو مدعل ةيلوؤس5ا ةسرد5ا ةرادا لم.
.مدق اn ةمات ةقث كانه ناك ام ىتم رمÉاب ميلستلا
.بلاطلل قبس5ا فعضلاب رمÉا ريربت

Hتاسرام5ا رييغتل يعسلاو ةيلوؤس5ا لم.D



يدؤيدقف،ملعملالبقنمز̂زع\يأيقلتنودةحيËzتاباجإبلاطلابيجيامدنع21

...ة̂رظنلا$cءافطنإلاأدبمÁ§سåو،ًاقحالةكراشملانم$7اTRلاà#إكلذ
يœارجالا ملعتلايطرشلا ملعتلا
تلطش*xا qrرعملا ومنلا

قرطلايأب،بالطلاىدل$”ادبإلاQRكفتلاز̂زع\$cعامتجالاملعp§لعمدحأبغري22

...ھz·نتةيتآلا

ةثيدxyا ةيعامتجالا رAاوظلا نع تاساردلا مAأب بالطلا د2وزت
ةح&cقملا اLلولحو عمت*(ا تالكشم مAأ qr بالطلا شقاني
ةيعامتجالا رAاوظلا نع ةقباس تاسارد ةءارقب بالطلا فل}ي
ةيعمت*(ا تالكشملا نع ةثيدح تاسارد نع ثحبلا بالطلا نم بلطي

الوأھيلع$Æب≠ي،ھئادأر̂وطتلةطخملعملاعضيامدنع23
ً
....بناجبذخألا

ةبصنألاو تاررقملا ددع
ةيملعلا مg¢ايافكو صصختلا ءالمز
ةيساردلا مLلحارمو بالطلا ىوتسم
ةينLملا &%ياعملاو ةي2øردتلا ھتاجايتحا

...وkملعتلاتائôب$cبلاطلاكولسفصولبسانملاp§̂وقتلاءارجإلا24

.…$#اعفنالا$”امتجالاملعتللةمعادلاةيفصلاةئôبلاتافصنم25

بالطلا ن%ب ةاواسملا تاردقلا يدحت
بالطلا ن%ب ةيسفانتلاق2رفلا حورب لمعلا

26c$تذفنةساردc$فاوبلط،ساردملاىدحإ“ùاوبتريناةسردملابالطنما

ةبترم$cعقتملعتلاةطش5أاودجوفمويل¶اªùمايقلانوبغريp®لاةطش5ألا

p®لاةيتآلاتاءارجإلانملثمألاءارجإلاامةسردملابالطفصنىدلةرخأتم

.…ملعتلاà}عبالطلالابقإةدا̂زاøùمنكمي

.اLمدختسüp çلا م2وقتلا بيلاسأ qr ملعملا عوني نأ
.ةساردلا كولس يوقت üpلا ةبسانملا ز2زعتلا بيلاسأ ملعملا فظوي نأ
.حايترالاب بالطلا رعش£ل ةبعصلا لبق ةطيسøلا ماLملا ملعملا مدقي نأ
 مLحاجنو مg¢ايصa Âú`ع ملعتلا اfg رثؤي üpلا ةيفيكلا بالطلل نوملعملا “—وي نأ
.مLفيكتو

27ÀùسحتفدQإبالطلاملع\ن#àبت°pةين_ملاملعتلاتاعمتجمدحأc$سرادملاىدحإ

$cدعاس\ةيتآلاةلئسألاعيمج،داوملاىدحإرابتخاجئاتنليلحتà}عدمتع\ةق̂رط

…ادعفد_لااذkقيقحت

؟ تاجردلا a`عأ a`ع اولصح نيذلا بالطلا مA نم
؟ اديج بالطلا اg«ع باجأ üpلا ةلئسألا &≥كأ ام
؟ أطخ بالطلا اg«ع باجأ üpلا ةلئسألا &≥كأ ام
؟ ةددعتملا لوصفلا ن%ب بالطلا تاباجإ تفلتخا فيك

28c$عاذإ،رومألاءايلوأدحأكفداصمايألادحأءاسمíRسانعõھنباضرع\نمھئاي

بولسأبةباجتسالاكنكميفيك،ةسردملا$cھئالمزضع>لبقنمرمنتللرركتملا

فقوملااذ_للضفأ

ةصتú(ا تاx*Lاب لاصتالاب ھfiyناو تايحالصلا كلتمت ال ةسردملا نأ ھل “—وأ
ةسردملا qr يÀالطلا دشرملا عم كلذ ةع•اتمب ه&°خا مث ةل}شملل عمتسا
ةيسردملا ةايxyا نم r&يبط ءزج رمألا اذA نأ ه&°خأو ةطاسøب رمألا ذختا
r`مع ةعيبط نم س£ل رمألا اذA نأل ةرادإلا ةعجارم ةرورضب ه&°خأ

B

B

D

B

C

A

B

ةيفصلا ةظحالملاةيصú^لا ةلباقملا
ةيصú^لا تامسلا ليلحتörوضوملا رابتخالا
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C

ةماع تابيردت



لالخنما_سرديp®لاةيساردلاةداملاملع\$cھبالطمدقتةع>اتمملعمللنكمي29

،مœùازاجنإنعلماشروصتءاطعإ$cةلو_س>هدعاس\ةيحيضوتجذامنميمصت

...مادختسابكلذو

ةيئاصحإلا ليلاحتلا
ةيصصقلا تال*‹لا
ةينايبلا موسرلا
ةلاxyا ر2رقت

بالطلافلºتنأبجيف،بالطلاىدل$”ادبالاQRكفتلاةراثõسالططختتنكاذإ30

…QRكفتلاà}عزكرتةلئسأحرطتوتاطاش≠ب

نمةديدعتارا_مةيمنتفدªùنQعمبلاطà}عةلئسألاحرطتp®لاةيجيتاTRسالاام31

...ةءارقلاوراºفألالدابتوةلئسألاءانبا_مkأ

Õrدابتلا سëردتلا
örام*xا لمعلا
 نخاسلا Ãæpركلا
تا*ƒثملا داوعأ

...à}عھسردةيادب$cص̂رحنوكيÅÇانلاملعملانإ32

ھبالط تاردقو صئاصخ ةفرعم
ةيميلعتلا لئاسولا نم ديدعلا مادختسا
hسLافملا طئارخ مادختساب سردلا ليAمي
ديد*xاسردلا ملعتل ةمزاللا ةقباسلا ملعتلا تابلطتم رفوت نم ققحتلا

ايساردرخأتمبلاطلقنà}عيäالطلادشرملاوتايضا̂رلاملعمنمل¶قفتا33
ً
à#إ

ايساردقوفتمبلاطراوج
ً
...$3العلابولسألااذkدعè،ھيدلبوبحو

hليكش
 ن2رق
 ةجذمن
ن%قلت

سوردعملعافتلاوملعتلاà}عبالطلادعاس\p®لاةيميلعتلاةيجيتاTRسالاام34

...p§لعلاثحبلاتارا_م

 ةلعافلا ةشقانملا
 تاعورشملا
ي7واعتلا ملعتلا
راودألا بعل

...ة̂رظنلاà#إعبõيجمíRملاملعتلا35

تطلتش*xا
ةيفرعملا
 ةيكولسلا
ةيئانبلا

36

C

A

C

D

C

B

C

يÀراقتلايدعابتلا
يœارقتسالايطابñتسالا

83

...ملع@ا نأ ىلع لدت ةفداهلاةيفصلا ريغ ةطشنzا ف ةرمتس@ا ملع@ا ةكراشم
.ةديد°ا راكفÉا لبقتي
.عمتiا ثارت ىلع ظفاحي
.ينه5ا ريوطتلا ىلع صرحي
ñسيردتلا ةنهم وحن ايباجيإ اها}ا كل.D

ةماع تابيردت



درفلاىدلةدوجوملاةيفرعملاÁ°بلاà}عدامتعالابتاíR?<اQRيغ\ةيلمعھيجايبىدل37

...ھل$}خادلاءانبلاعممƒy≠تيºل

 نزاوتلا
 ةماؤملا
ليثمتلا
فيكتلا

C

 ةيتآلافادkألا عضوو نQملعتملا سوفن $c ةيدوعسلا ةنطاوملا ةميق عرز دمحأ ملعملا دارأ38

: ةميقلا هذ_ل

مرz<ا ةمدخ $c ةكلمملا دو_ج نع ةودن $c بلاطلا كراشè نأ-1
p°طولا سz<ا ءانب $c ھترسأل ةنسz<ا ةودقلا لثمتي نأ-2
Á‰„قألا دƒyملا ةمدخ $c ةكلمملا رود بلاطلا ميق̂و ردقي نأ-3
جاy><ا ةمدخ $c ةكلمملا دو_ج نع ھملعم ثيدz< ھمامتkا بلاطلا يدبي نأ-4
:وk" لوثارك في≠صت قفو ةميقلا قيقحتل à}عألل ى5دألا نم فادkألل بسانملا بôتTRلا "

٤ ،٢ ،٣ ،١
١ ،٣ ،٢ ،٤
١ ،٢ ،٣ ،٤
٢ ،٣ ،١ ،٤D

،تاونس٨–٦نمةطسوتملاةلوفطلاةلحرملفطلاىدلةغللاروطتلحارمنم39
...QUمتتو

ة&%صقلا لم*xا جاتنا a`ع ةردقلاب
 نمزلا كاردإ a`ع ةردقلاب
اAروصو دادعألا كاردإ a`ع ةردقلاب
ةباتكلا ةراLم ملعتب ءدبلاب

40

D

èةرظانملاةق̂رطةي¡رعلاةغللاملعممدختسc$ااياضقلادحأxyثيحةيعمت

ةضراعمةعومجموةيضقللةد̂ؤمةعومجم،نQتعومجمà#إبالطلامسقي

ةعومجمل¶à}عنQلقتسمنQمكحمكبالطلانمةعومجمبنQعتسèامك

à#إةق̂رطلاهذkمادختسانمملعملافدÀù،لئالدلاوقئاقz<اباÀùأرتضرع

.…ةيمنت

 رارقلا ذاختا
دقانلا &%كفتلا
örادبإلا &%كفتلا
Bتالكشملا لح

...ةيكرحسفنلافادkألاà#إايلعلاتا̂وتسملالوانõيةيتآلاتافي≠صتلايأ41

عادبإلا– ناقتإلا– ةسرامملا
قيسñتلا– ميظنتلا– ريدقتلا
ب2رجتلا– ديلقتلا– ةظحالملا
Aصمقتلا- ةباجتسالا– لابقتسالا

عونليدطورخمبسحف،اkءازجاضرعلتابنلمسجممدختساملعم42

...$ŸتاíR?<ا

ةرشابم
ةرشابم &%غ
ةدرجم
ة2زمر ھبش

A

à#إلاقتنالالبقبرضلاھبالطناقتانمدكأتلابغريتايضا̂رملعم43

...اù√أبفصوتميلعتلابةق̂رط،ةمسقلا

بلاسلا يرفصلا
CيقفألاÃæpأرلا
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ةحايسلاةرازوماظننمةعساتلاةداملانأà#إQRشèميلعتلاتاعاطقà#إميمع\درو44

مدعوي5ارمعلاثاTRلاوراثآلاعقاومà}عةظفاxzابوجوà}عصنتةيدوعسلا

هذk،ةرازولاةقفاومà}علوصحدع>الاعورشميأ$cميمرتوأءانبصخررادصإ

ادعامةيضقلاهذkز̂زعتلÇ'صتةيفصلاQRغتاطاش≠لا
اAرLظم ديدجت a`ع ةيثا&cلا ي7ابملا باy*أ ثح
ةثيدح نابم Õaإ ةيثا&cلا ي7ابملا ل2وحتل تاردابم ميدقت
r‘لا اذqr A ةدوجوملا ةيثا&cلا ي7ابملا نع يقئاثو ميف دادعإ
Bةيثا&cلا مg»نابم ةيمAأب ةيعوتلل r‘لا ÕrاAأ ن%ب تا2وطم عëزوت

....ةكTRشمةدعاقجارختسامøùمبلطوراy<انعثيداحأھبالطلعمجملعم45

B

نمةعومجمقيقحتلمدقتملامظنملاجذومنقبطينQملعملادحأنا¶امنôب46

بناوy<اوطاقنلااوددحينألصفلابالطملعملافل¶،ةيميلعتلافادkألا

افالتخااù“فاودجيp®لا
ً
اªùاش\وا

ً
...ملعملااذkفدflùسÁè°عملاوذتايلمعيأ،

ليقس[لاو معدلا
r`ما}تلا قيفوتلا
يمدقتلا زيامتلا
Bلسلس[ملا ميظنتلا

...$cرعملامولبمرkبسحبليلحتلاىوتسمنمíRتع\ةيلاتلالاعفألانميأ47

“—وي نأفرعç نأ
Cح&cقي نأنراقي نأ

 : ماسقأ الث à#إ ةروبسلا ملعملا مسق48

؟ ةيثارولا تارفشلا سردأ اذامل : لوألا مسقلا $c بتك

 ؟ سردلا اذ_ل ةيئارثإلا ملعتلا رداصم ام : ي5اثلا مسقلا $cو

 ؟ ةيص?Ãلا ي\ايح $c ةيثارولا تارفشلا ةفرعم ةدئاف ام: ثلاثلا مسقلا $cو

 ملعملا ھب ماق ام رسفي اذامب بالطلا مامأ عفترم توصب ةلئسألا ملعملا أرق مث

يhاذلا لؤاس[لا نع اجذومن بالطلل مدقي
çدل ززع∑gاذلا ملعتلا ةيلوؤسمب روعشلا مhي
ملعتلا qr تاذلا a`ع دامتعالل مg⁄حي
ç^*عLأ عضول مAملعتل ةيتاذ فادLمA

يوذبالطلادنعحوضوبعجاTRيتاذلاريدقتنأà#إةيملعلاتاساردلاQRش\49

ريدقتىوتسمعفرà}عبالطلاءالؤkةدعاسمنكميفيك.ي5دتملاليصحتلا

....تاذلا

اAز2زعhو مg∑دل ةوقلا بناوج ديدحت
دx*Lا نم د2زملا لذب a`ع بالطلا ثح
لدابتم ما&cحاب لماعتلا a`ع بالطلا ةفاä ثح
ةلعافلا ةيساردلا تاراLملا نم ددع a`ع بالطلا ب2ردت

A

قيقحتلطورشلازربأدحألثميبالطلاىدل$”ادبإلاQRكفتلار̂وطتنا¶اذإ50

اذkر̂وطتà}عملعملادعاس\ةيتآلاتاءارجإلايأ،ةمادتسملاةيمنتلللودلا

ة̂وناثلاةلحرملا$cھبالطىدلQRكفتلا

h^*ع بالطلا عي`a لا ىدحإ ليخت^úفرصت ةيفيك ديدحت مث ةيخ2راتلا تايصLءازإ ا 
.اLágجاو üpلا تالكشملا
ةيعادبإلا تاموسرلا ايازمو ، ةصقلا رصانعو رعشلا روحب a`ع فرعتلل بالطلا ثح
.ةدلاxúا ةيملاعلا
h^*ع بالطلا عي`a ا لذبx*Lا}لا دqr qr تامولعملا نم لاع ردق ليصحتو ةداملا ةركاذم
.مLل يœامنلا ىوتسملا عم بسان[ت ةق2رطب بالطلل هرصانعو عادبإلا تاراLم حرش

A

B

C
DA

85

ءارقتسالاسايقلا
ھجوملا ملعتلافاش[كالا
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51
èاع>Èاردلاليصحتلافعضملعملا‰pادعامةيتآلابيلاسألاعيمجببالطلاىدل...

örامتجالا دشرملا Õaإ فيعضلا بلاطلا ةلاحإ
ما&cحالا a`ع ةمئاق بلاطلاو ملعملا ن%ب ةقالع ءانب
ةيئارثإ ةيموي ةطش7أو تابجاوب بلاطلا فيل}ت
D ةيفصلا &%غو ةيفصلا ةطش7ألا qr بلاطلا ةكراشم

ةTRفل¶ي\أييÕادتبالوألافصلانمنمحرلادبعبلاطلانأدومحمملعملاظحال52

ايتعقودقلهآهآ:اددTRمبيجيبلاطلالاؤسدنعوتامدکراثآھمسجà}عو
…وkھلعفملعملاà}عيذلابسانملاءارجإلا!ذاتسأ

 يÀالطلا دشرملاو ةسردملا ةرادإ غالبإ
فصلا جراخ ثدح ھنأل كلذ لAاجت
اروف لاصتالا

ً
بøسلا ةفرعمل لفطلا دلاوب 

Aكلذ بøس ةفرعمل بلاطلا عم ثدحتلا

فوفصدحأ$cةيباجيإةئôبداجيإنمضييºلملعملااªùموقيةيتآلالامعألايأ53

...ا_سرديp®لاةيئادتبالاةلحرملا

ةيعام*xا ةطش7ألا ءانثأ تاعوم*(ا ن2و}ت ة2رح بالطلا حنم
بالطلا عيم*x ةدحوم ةيميلعh فادAأ عضو
لصفلا لوخد دنع بالطلا a`ع ةيحتلا ءاقلإ
بالطلا عيم*x ةلLس سورد ميدقت

55

57

c$إةيملعلاقاروألاىدحإتراشأ$}حمرمتؤم#àكفتنوركفينيذلاةبس5نأQRا

ملعملاعفدياذkو،بالطلانم%20زواجتيالةي¡رعلالودلانمديدعلا$cايدقن
نميأ،مªùالطىدلدقانلاQRكفتلار̂وطتلطيطختللنQملعملاھئالمزب̂ردتللي…ن

...دقانلاQRكفتلاروطينأنكميةيتآلافادkألا

ن%عم موLفم a`ع ةلثمأ بلاطلا مدقي نأ
تائف نمض ةلثمألا نم ةعومجم بلاطلا فنصي نأ
ةيملع ة́رجت نم ةقيقد جئاتن Õaإ بلاطلا لصوتي نأ
اg»لإ لصوت üpلا جئاتنلل ةيقطنم تا&%سفت بلاطلا مدقي نأ

D

C

نإفموي٣٠دع>ي5اثلارابتخالانا¶اذإف،نQنثألامويلوألارابتخالاھبالطíRتخاملعم

...مويقفاوي

،ةيندبلاةقايللاورمعلانQبةقالعلانعةساردءارجإةيندبلاةيبTRلاملعمد̂ري56

ع>ارلافـصـلانـمذـخأ،يرـمعىوتسملـكنـمةسردملابالطنمةنيعíRتخاف

11رمعلاطسوتم(سما?<افـصـلانـمةـعومجمو)تاونس10رمعلاطسوتم(
ساقو،)ةنس١٢رمعلاطسوتم(طسوتملالوألافصلانمةعومجمو،)ةنس

بسحتانايبلاعمجدع>مث،تارابتخالانمةعومجمبةيندبلاةقايللاىوتسم

Ç وتp®لاتاطسوتملالy@وةدحà}عةعومجملºلةيندبلاةقايللاطسوتم
ة¡وعصھـجاوثحابلااذkنكلو،ةنس١٢-٢٠نسنمةيندبلاةقايللاىوتسم

بسانملاp⁄حبلاÈ/نملاام.ھثحبةعيبطعمبسانõييذلابسانملاÈ/نملاديدحت
؟ةساردلاهذ_ل

Õrوطلا يœامنلا
 نراقملا p'بسلا
örامتجالا r‘سملا
ضرعتسملا يœامنلا

D

ءاثالثلان%نثإلا
س£مxúاءاعÀرألا

C

54èبالطلادحأكراشc$ةكراشملابنجتيھنكلو،ةيلعافبةيفصلاتاشاقنلاc$

ةشقانمدنعوراºفألاصي?'توأةيلاقملاةلئسألانعةباجإلا:لثمةيباتكلاتام_ملا
kفيعضھنأبركذبلاطلاعمعوضوملااذc$نأوةباتكلاkنمھقفارفعضلااذ

...نمي5اعèبلاطلا،ھتاباتكنQسحتةرودقمبنوكينلوةقباسلافوفصلا

طابحالادد&cلا
Bملعتلا ز*[ملعتلا ءطب
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58

hةيتاذلا ةيافكلاب ساسحإلا ز2زع 
hسفنلاب ةقثلا ز2زع
ةيسفنلا تاجاxyا عابشإ
بلاطلا ءاäذ ىوتسم عافترا

c$اقلأة̂و¡رتةودنkادحأا>?íRملعملانمةعومجممامأءاQب?<الاق.نQRلاTRيوب"
$cرعملاروظنملانمءارجإلااذkي¶ذھنإي¶ذلابلاطلللوقننأديفملانمھنإ

...ادعي\أياممل¶$cدعاسè$”امتجالا

D

59c$√ùإفرشملاراشأ،ةيفارشإةصحةيا#àطيطختلاةيلعافةرورضبداؤفملعملا

قيقحتلطيطختلادنعرظنلانQع>هذخأبجييذلاءارجإلاام.ةيساردلاةدحولل

...كلذ

ةعومجم لä لخاد بالطلا ما*‹7ا ىدم ةدا2ز a`ع لمعلا
بالطلا ىدل ةساردلاو ملعتلا تاراLم ز2زعتل تاءارجإ عضو
اLفذح وأ اAراصتخا نكمي üpلا تامولعملاو ةيمAأ &≥كألا تامولعملا ديدحت
بالطلاىدل ةيعامتجالاو ةيلاعفنالاو ةيكولسلا تالكشملا عم لماعتلل ةطش7أ ميمصت

QRغنمةعرس>ماقرألاظفحھبالطنمبلطمثةروبسلا$cماقرأةسمخملعمبتك60

...ھبالطةركاذà}عملعملادمتعأ.اوكراشةيبلغألادجوف،ةقرووأملقيأمادختسا

C

p®لاةيساسألاةق̂رطلانأدجو،نQملعملادحأءادأليوبTRلافرشملاةظحالمءانثأ

èملعملاا_مدختسŸ$قلتلاQبالطلاىوتسمنأبباجأ،كلذنعھلأسامدنعو،ن

ةدعتاù“جوتكانkنأمغروةيجيتاTRسإلاهذkفيظوتà}عهíRجيفيعضلا

...نأوkبسانملاھيجوتلانأالا،ملعمللا_ميدقتنكمي

ةيدرفلا قورفلا رابتعالا ن%ع• ذخأت ةق2رطلا هذA نأ ھل ن%بي
فصلا اذqr A بالطلل ةيئاg«لا ةلحرملا صئاصخو ةعيبط ھل ن%بي
اLقيقحت a`ع دعاسüp hلا ة2وب&cلا فادAألا ةيدودحم ھعم شقاني
ةق2رطلا هذA مادختساب بلاطلا اAاقلت£س üpلا ةطيسøلا تامولعملا ةيمك ھعم شقاني

C

62

لصفلاءانثأةديدجةسردمà#إلقتنايÕادتبالاسما?<افصلاببلاطسراف

عمفيكتلاà}عةQRبكةردقسرافر_ظأ.ھتلئاعلاقتنافورظل$#اz<ا‰pاردلا

دامتعالاوةيلالقتسالابھفاصتانممغرلابھلاقتناللوألار_شلا$cھيسردموھنارقأ

،ةQRبكةيظفلةقالطوةقئافة̂رش>ةركاذلھكالتمانوملعملاظحالامك.تاذلاà}ع

ةينادجولاةبkوملاصئاصخبسرافعتمتà}عارشؤمدع\ةروكذملاتافصلانميأ

63

ة2وق ة2رصب ةركاذ ھكالتما
ةيتاذلاو ةيلالقتسالاب ھفاصتا
ةلوLس• فيكتلا a`ع ھتردق
ة&%بك ةيظفل ةقالطل ھكالتما

C

64èغھلعجيامم،راصبإلابديدشفعضنمطسوتملالوألافصلابالطدحأي5اعQR

بالطنمملعملابلط،ا_ماy$أفالتخاà}عةعوبطملاصوصنلاةءارقà}عرداق
دحاوةحفصنعد̂زيالامبمولعلاةدامنمةقباسلاةدحوللص?'ملمعفصلا
زاجنإà}عبلاطلااذkةدعاسم$cةدئافûRكأنوكتنأعقوتتةيتآلاتادعملايأ.

بجاولا

épقرلا ةشاشلا ئراقليارب ةق2رطب ةباتكلا ةلآ
راعش[سالا تاينقتة&%بك بوساح ةشاش

B

61

ةيئارجإلاةثيدxyا
دمألا ةل2وطدمألا ة&%صق

87

C

 مªùات≠̂و سردلاب نQمت_م QRغ بالطلانم ةعومجم دوجو ھسåردت ءانثأ ملعملا ظحال

وk ةلºشملا هذ_ل بس5ألالz<ا ، للملا

يÀالطلا دشرملل بالطلا ل2وحتجردتملا باقعلا بولسأ مادختسا
ملعتلا فادAأ ءانب qr بالطلا كارشإمAدحول فص qr بالطلا ءالؤA لزع

D
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....وkةسردملاةئôب$cملعتلاتاعمتجمن̂وكتنمسôئرلافد_لا65

مLملعh ن%سحت a`ع بالطلا نواعh &%س£ت
بالطلا ملعh ن%سحتل ن%ملعملا نواعh ليعفت
ةيليصحتلا تارابتخالا qr بالطلا تاجرد ةدا2ز
ةسردملا لامعأ &%س£ت qr ةيسردملا ةرادإلا ءادأ ن%سحت

،عفترملايـساردلاليصحتلاتاوذتابلاطلاتامـسQUيمتÁ°مةـملعملاعيطتس\66

اøùمp®لاتارشؤملانمةعومجمíRعكلذو

B

ءاوطنالا– Õrاعفنالا ì نلا– داágجالا
ةيلالقتسالا– d%ك&cلا a`ع ةردقلا- سفنلاب ةقثلا
در*(ا &%كفتلا– æp„فنلا رتوتلا– يÀاجيإلا لعافتلا
ةيعفادلا– örام*xا لمعلا– r-راxúا رLظملاب مامتAالا

:نQليدب نم ةباجإ تاذ رابتخا تارقف ىدحإ لثمت ةيلاتلا ةرابعلا67

 ةفيعض ةرقفلا هذk ةغايص دع\ ) ال- مع5 ( ؟ضارمالا ب…س\ ايQRتكبلا عاونا عيمج
:ب…س>

ةركف نم &≥كا ةرقفلا تنمضت
اLضومغ ةجرد نم د2زي امم ة&%صق ةرابعلا
ميمعتلاو قالطالاو مز*xا تاملä دوجو
Cىرخا تال2وأت لمتحت ةرقفلا qr ةنمضتملا ةمولعملا

68

B

ىدمو،ةيئادتبالاةلحرملايـفدـيدy<ا‰pردملاباتكلاة¡وعصخ̂راـتلامـلعمظحال
ىوتحمةغايصةداعإلةردابمبمدقتف،ھيفدروامباعيõسا$cبالطلاةاناعم

ميkافملاسـفـنىـلعلمتشèثيحب،ةطش5الاولـمعلاقاروالالـخنـمباـتكلا

مœùاردقوبالطلاتاجايتحايـعارتةـفلتخمةروـصـبنـكلباتكلايـفةدوـجوملا

......ادعي\أيامعيمجةردابملاهذkحاجنبلطتي

69

 ةدقعم ةيلمع Ãæpردملا باتكلا فييكت ةيلمعف ، ةردابملا qr خ2راتلا épلعم عيمج كارشإ
اماcdلاو ادLج جاتحت

ً

 ن%يعhوقيبطتلا تاءارجإ ديدحتو بالطلا تاجايتحا سايقو ةمئاقلا تاسرامملا م2وقت
م2وقتلا بيلاسا
 لصاوت تاونق حا&cقاو p∂مز لودج عضوو ةy—او فادAأو ةددحم تاعقوت ةغايص
رمتسم
 لمعلاقاروا qr ةنمضملا ةيملعلا ةداملا ةy* نم ديكأتلل ةd%متم ةيلمع عجارم رفاوت
ةطش7الاو

A

B

C

D

A

ھنعففختp®لادسy<اةغلام،ھلملعملاةبقارمءانثأددTRمنا¶وíRتخيبلاط

....رتوتلا

A

ادع،ملعملاا_ممصيp®لاةسردملاجراخةيفصلاةطش5ألاطورشنمي\أيامعيمج

...وkدحاوطرش
70

ابسانم ام2وقت طاشñلا م2وقت ةينا}مإ
ً

طاشñلا qr امágبغرو بلاطلاو ملعملا ةعانق
طاشñلا ذيفنت qr مLعيمج بالطلا ةكراشم
ةيدرفلا مLقورفو بالطلا تاردقل طاشñلا ةمءالم

C

71

ھنم با&cقالاھل ةماس[بالا
ھنع داعتبالاھيلإ رظنلا ھيجوت مدع

89

تارا_مللبالطلاءادأم̂وقت$c)ةعجارملا(دصرلامئاوقدمحملعملافظوي

...ـلكلذومولعلاíRتخم$cةيلمعلا

كولسلا عاونأ عيمج دصر qr اLفيظوت ةينا}مإ
ھئادأ ن%سحتل تامولعم بلاطلل اLميدقت
ةمLملا رصانع• اLطابتراو اAدادعإ ةلوLس
ءادألا ةدوج ددحت تا2وتسم اg«مضت

D

ةماع تابيردت



...ةباتكدنعÃ?„‰pلاھيأررا_ظإبتاºللقحي72

C

...وةمدقمنمر̂رقتلانوكتي73

 ةمتاخ ، ضرع
 جئاتن ، صيƒúت
 تارارق ، صيƒúت
 تايصوت ، تارارق

A

....ملعتلاتا¡وعصبالطىدلةيئامنلاملعتلاتا¡وعصنم74

 ةءارقلا
باسxyا
ساسحإلا
Dكاردالا

ةي¡وساz<اتايلمعللتانايبلاودراوملارفوتp®لاوتنTRنإلاà}عةددعتملاةبسوz<ا75

...Á§س\،بلطلاتحتةكTRشملا

A

...أطخت…تكp®لاةملºلا76

p'تكاüpبتكم
p'تكüpبتك

C

سحتامكملأت̂وسحيھنأل.........ھقيطيالامھلمحتالو.........ناويz<امحرأ77

....$ŸةبسانملاميقTRلاتامالع.ملأتتو

)-( )-(
)؛( )،()،( )،(
):( )،(

B

اب̂ردتهدادعإدعèيQRبع\نف78
ً
...ةيسôئرلاراºفألاةفرعموةباتكلاà}ع

 ر2رقتلا
 ةلاسرلا
صيƒúتلا
رضy(ا

C

.....قباسلاغارفللةبسانملاةملºلا؟سردلا.............لk،داعساي79

تءرق
ِتأرق
يhآرق
Bيhءرق

...ةءارقلالالخنمةءارقلابويعر_ظت80

 ةعëرسلا
ةينأتملا
ة2رx*Lا
ةتماصلا

C

...فوذحمفرحاù“فسôلةيلاتلاتاملºلايأ81

ءالؤAكلت
Aكلذ اذA

صيƒúتلار2رقتلا
رضy(الاقملا

ةرشابملاةيباy‹لا
ةلقنتملاةك&cشملا

ةماع تابيردت90



ان≠يبفال?<ارمتسôس..................82

امالإ
 مالإ
ىمالإ
Bام Õaإ

...ادعام)$#دy<ا($3اy><اصنلاà}عقبطنتةيتآلاصئاص?<ا83
çةرشابم ةسلس ةروصب را}فألا ضرع
∑gةلباقملاو ةنزاوملا بيلاسأب مت
ةيعوضوم ة2ر2رقت ةغلب بتكي
∑gاب متxúو لايÄدلا ةراثAةشD

...قبسمدادعإà#إجاتحتالو،بتاºلالابà}عأرطتةركفنعíRعèيäدأنف84

D

مث،ةعومجمà١٢#إملعملام_مسق،بلاط٦٠نملقأاªùالطددعةسردم85

...ةسردملابالطددع.تاعومجمà٤#إم_مسقمثتاعومجمà٩#إم_مسق
٢٥٣٦
٤٨٥٤B

...سايقلاتا̂وتسمنمىوتسمà}عأي\أيامميأ86

يوئفلاp'سñلا
épسإلاp'ترلا

ةبس≠لامكف،ةجرد٢٠نمةجردà١٥}عتايضا̂رلارابتخا$cبلاطلصح87

...بلاطلااù“لعلصحp®لاةجيõنللة̂وئملا

A

٧٥٪٧٠٪
٨٥٪٨٠٪

B

....نيQRغتمنQبراشõنالاÇ ويططخمبس5ا88

رادحنالاراش[نالا
يراركتلا علضملاa‘نملا

A

ابلاطà٥٠}عرابتخاملعمقبط89
ً
ةباجإلوألالاؤسلاà}عمøùم٣٠باجأف،

Ëzة¡وعصلماعمام،ةحيkلاؤسلااذ...

٠٫٢٠٠٫٣٠
٠٫٤٠٠٫٦٠

D

اوملسèملنيذلاةبس5مك،بجاولاملسمøùم٢٨وبلاط٣٥ھيفلصف90

...بجاولا

١٠٪٧٪
٢٠٪١٥٪

D

)٤(يرايعملافارحنالانأبتملعاذإنيابتلادجوأ91

١٦٩
٤٢A

٨١نيابتلانأتملعاذإيرايعملافارحنالادجوأ92

٨١٩
٨٣B

ةلاقملا ةصقلا
ةرطاxúاةلاسرلا

ةماع تابيردت91



لعجلالخنمجذامنQRفوتو،ا_ملعpè®لاةدامللسامz<ادمحأملعملار_ظي93

ملعملااذkهان…تييذلايرظنلاهاجتالا.ءافعضلابالطللجذامننQقوفتملابالطلا

....سåردتلالخدموkتاسرامملاهذkقفو

 qrرعملا
ي7اس7إلا
يœارجإلا
örامتجالا

92

D

نQعمعوضومنعدن_مھملعتيامنكل،دحاوفص$cنابلاطماسحودن_م94

تاíR?<اà#إفالتخالاملعملاعجرأ،عوضوملاسفننعماسحھملعتيامنعفلتخي

ا_ط¡رولوقعلا$cا_جمدوتامولعملاةy<اعم$cامflùق̂رطوماسحودن_ماªùرمp®لا

...QRسفتلااذkملعملادمتساة̂و¡رتة̂رظنيأنم.اœùاªùاشõمب

 ةيفرعملا
 ةيكولسلا
ةيناس7إلا
ةيعامتجالا

A

....اù√أبةعجرلاةيذغتلافرع\95

.تاعوضوملا وأ دارفألا ةميق a`ع ريدقت وأ مكح رادصإ ةيلمع
.اg»لع قفتم ةدحوب اágنراقم ق2رط نع ةنيعم ةيصاxú وأ ةفصل épك ريدقت ءاطعإ
ا&%بعh يظفل &%غ وأ يظفل كولس دع• يhأي يظفل كولس

ً
 وأ ةقفاوملا ىدم نع 

.كولسلا اذLل ضفرلا
  ھتدعاسمل رمتسمو ةمظنم ةفصب ھتاباجتسا لوح تامولعمب ملعتملا د2وزت ةيلمع
qr hثت وأ ھتاباجتسا ليدعøيágا.

A
B
C

D

D

$cةيداعQRغوةيلاعتاردقنور_ظيھلصف$cبالطةثالثدوجوزاوفملعملاظحال96

ملعتلاà}عةردقلاوةيدايقلاتاردقلاوعادبإلاو،ماعلاءا¶ذلالثمûRكأوألاجم

ةمزاللاراºفألا$íRcكأةنورمنور_ظ̂و،مúùالمزةعرسà}عد̂زتةعرسوةلو_س>

ءالؤkةدعاسملزاوفملعملاھمدقييذلابسانملاھيجوتلاامف.تام_ملازاجنإل

...بالطلا

ن%يئاصخألا عم رارمتساب رواش[لا
بالطلا ôrاب عم ةيعامج تابجاوو تامLم ميدقت
بلاط لä نم ةيفاä تامولعم a`ع لوصxyا
بالطلا ءارثإل ةيفاضإ ةيجراخ رداصم نع ثحبلا

D

97

ةب̂رغلاتامادختسالاام(ي5وTRكلإلاديíRلاíRعھبالطà#إي\آلالاؤسلابملعملاثع>98

....QRكفتلاتارا_منميأزفحتةلئسألاهذkلثم)صاصرلاملقلةفولأملاQRغو

ةلاصألا

 ةنورملا
ةقالطلا

ةثادxyا

،ھتملع\امحيضوتبةبلاطلامايقà}عتابلاطللا_م̂وقت$cدمتع\ةملعمنانح

فقاوملاي¶احتفقاوموأةيقيقz<اةايz<افقاوم$cتارا_ملافيظوتلالخنم

نميأ.ةبسõكملاتارا_مللةبلاطلاناقتإىدما_لالخنمر_ظتلةيقيقz<ا

...ةملعملااù“لعتدمتعاةيتآلاتايجيتاTRسالا

ءادألا a`ع دمتعملا م2وقتلا
لصاوتلاب م2وقتلا
ةننقملا ةظحالملا
تاذلا م2وقت

A

ةماع تابيردت



A

C

B

D

.... ادع ام ًاديج ةصäا تقو  ةرادإ ف مهست لماوع يتأي ام عيمج99

93

îةيملعلا ةدا5ا نم ملع5ا نك
Hا ديدÉةقدب ةبولط5ا فاده 
دحاو تقو ف لمع نم رثكأب مايقلا

Hا ديدÉلا ماه5او تايولوbاهذيفنت مزC

...ملعتلا رداصم رايتخا تافصاوم نم دعè ال ي\أي امم يأ100

D

 هنإف , ) ةفرع@ا مره ( ىطع@ا لكشلا ف يه امك ةفرع@ا جئاتن مادختسا دنع101
... ادع ام , ةيتjا ئداب@ا ىلع لدتسي

 نم لاقتنdا دنع طابنتسdا ةقيرط مدختسي
هتمق ىلإ مرهلا ةدعاق
نم لاقتنdا دنع ءارقتسdا ةقيرط مدختسي
هتمق ىلإ مرهلا ةدعاق
 ىلإ dًوصو قئاق~ا سيردت ف لاقتنdا
 لكلا ىلإ ءز°ا نم لاقتنا وه تايرظنلا
 ىلإ dًوصو قئاق~ا سيردت ف لاقتنdا
درiا ىلإ سوسôا  نم لاقتنا وه تايرظنلا

A

A

B

C

D

بbطلل ةبذاجو ةعتzهتاناكمإو ملع5ا يعارت
ةفلكتلا ةليلقده°او تقولا ريفوت

 ةشقانم ف ب4طلا ةكراش@ يميلعت جمانرب عضو ىلإ ملع@ا فدهي امدنع102
...نمضتت جمانربلا ةطخ نإف , ئداب@او ميهاف@ا

ةيئارثإ ةطشنأةيزيفH ةلئسأ
Aلمع قاروأجذاÆو ةلثمأ

 ةعجار ةيذغتب بلاطلا ديوزت نإف ,هاندأ لكشلا فيراهوج ةذفان جذومنل ًاقفو103
...ىلإ يدؤي هئادأ ف فعضلاو ةوقلا يحاون نع

ءایمعلا ةقطنملا
ن2رخآل ةمولعم•
تاذلل ةمولعم &%غ•

ةماعلا ةقطنملا
 ن2رخآلل ةمولعم•
تاذلل ةمولعم•

ةمولعملا ریغ ةطشنألا ةقطنم
ن2رخآل ةمولعم &%غ•
تاذلل ةمولعم &%غ•

ةیفخملا ةقطنملا
ن2رخآلل ةمولعم &%غ•
تاذلل ةمولعم•

ةماعلا ةقطن5ا ةدايزو ءايمعلا ةقطن5ا ضفخ
ءايمعلا ةقطن5ا ضفخو ةيفúا ةقطن5ا ةدايز
ةيفúا ةقطن5ا ضفخو ءايمعلا ةقطن5ا ةدايز

Aةمولع5ا ريغ ةطشنÉا ةقطنم ةدايزو ةماعلا ةقطن5ا ضفخ

 يوقتلا تاودأ  بسنأ رايتخا ينادي@ا بيردتلا بلاط نم عبات@ا فرش@ا بلط104
...ةيسيردتلا هتطخ ف ةيتjا فادهzا نم فده لك سايقل

يلاقم– يئادأ– يعوضوم– يهفش
يعوضوم- يهفش– يلاقم– يئادأ

 يهفش– يعوضوم– يئادأ– يلاقم
 يلاقم– يهفش– يعوضوم– يئادأ

qبلاطلا ققحتي نأ qىلع ءوضلا رثأ نم ًايبير uتابنلا و 

qةيبرعلا لودلا ةعماج رقم بلاطلا يمسي نأ

qنأ wةققر&ا ءارلا ىلع بلاطلا لث

qةصقلاو ةياورلا يب بلاطلا نراقي نأ

D

ةماع تابيردت



A

 اهمدختسي نأ ملعملل نكá ةيتjا ةيئارجíا تاوطuاو تايجيتارتسmا يأ
...هب4ط ىدل ريكفتلا تاراهم ةيمنتل

94

 ةحورط5ا ةلئسÉا ةيعونب مامتهdا
سردلا ءانثا ملعتلا تاينقت ليعفت

105

ةيلزن5ا تابجاولا ىلع زيكرتلا
ررق5ا صصح ددع ةدايز

... عجر@ا يرايعم رابتخا ةجيتن لثì ةيلاتلا تارابعلا يأ 106

 فصلا ف هئbمز نم %٩٠ ءادأ دمحم ءادأ قوفي
ةحصلا نم %٩٠ ةبسنب هيلع ىلñ ام دلاخ بتكي

 ءاطخأ نود٩ ىلإ١ نم نيددع يأ عمج دمحأ عيطتسي
Aتاملكلا جلاعم مادختساب ةقيقدلا ف ةملك٩٠ دهف عبطي

…ةينقتلا هحيتت يذلا نمازت@ا لصاوتلا تازي^ زربأ نم 107

ةقدلا

ةنور5ا

ةلاصÉا

Dةيروفلا

....ىلإ يدؤت ملعتلا تايلمع ف ةعجارلا ةيذغتلا مادختسا108
فعضلا طاقن ةفرعn بلاطلا طابحإ

Hبلاطلا ليصحتل يئاهنلا ىوتس5ا ديد 
ةوقلا طاقنب هتفرعم دعب بلاطلا عيجشت
Dاهñوقتو هفراعم ةعيبطب بلاطلا ةفرعم

....ىلإ يدؤت ملعتلا تايلمع ف ةعجارلا ةيذغتلا مادختسا109
فعضلا طاقن ةفرعn بلاطلا طابحإ

Hبلاطلا ليصحتل يئاهنلا ىوتس5ا ديد 
ةوقلا طاقنب هتفرعم دعب بلاطلا عيجشت
Dاهñوقتو هفراعم ةعيبطب بلاطلا ةفرعم

...ةسرد@ا ف يملع@ا يب نواعتلا تاقوعم زربأ نم110
 يملعملل مدق5ا يدا5ا عيجشتلا فعض
يملع5ا ىلع ةاقل5ا ةيسيردتلا ءابعÉا ةرثك
مهضعب يب ةلدابت5ا تاربÜا نم ةدئافلا مدعب روعشلا

Dيملع5ا ضعب ىدل ةيلbقتسdاب ساسحuا ف ةغلاب5ا

 ةرادإ هترقأ يذلا يتjا جذومنلل ًاقفو يئاهنلا رابتخmا دمحأ ملع@ا دعأ111
 ...ةسرد@ا

ةلئسzا تافصاومةبسنلاةلئسzا عون

راكف;اميظنتىلعةردقلاسيقتودادع-اةلوهسبزيمتت٪١١٠
.اهبيترتو

ةيلاعيمختةبسناهلوتاعوضوJانمًاعساوىدميطغت٪٢٣٠
.مهفلاوركذتلابلاغلافسيقتو

ميهافJايبطبرلاوقئاقWاسايقىلعةردقلااهل٪٣٢٠

سايقىلعةردقلا_ويمختللةنك^طبارتةبسنلقأ٪٤٤٠
ايلعلاةيلقعلاتايوتسJا

...يلاوتلا ىلع فيصوتلا اهنمضت يتلا ةلئسzا عون امف
ددعتم نم رايتخا– ةجوازم– أطخو حص– ةيلاقم
أطخو حص– ددعتم نم رايتخا– ةيلاقم– ةجوازم
ةجوازم– ةيلاقم– أطخو حص– ددعتم نم رايتخا

Aددعتم نم رايتخا– ةجوازم– ةيلاقم– أطخو حص

ةماع تابيردت



95

  ةدافتس4ل كلذو , تاونس ةدع ربع هب4طل يوقتلا تانايب يب ملعم نراقي112
... ىلع رشؤمك اهنم

ملعملل يسيردتلا ءادÉا ىوتسم
ميهاف5ا ضرع ف جهان5ا ريوطت

 هسيقت اميف رابتخdا قدص
Aملع5ا تارابتخا تابث

ف ب4طلا ددع مك , ةطسوت@ا ةلحر@ا ف ب4طلا ددع لثá يلاتلا لكشلا113
...طسوتم لوzا فصلا

٤٥٥٠

٥٥٦٠

 قبطي ناكف ةيسيردتلا هتايلمع ف رنكس ةيرظن قبطي نأ دلاخ ملع@ا لواح114
...سيردتلا لخادم نم اذه دعي , يملعت@ا عم زيزعتلا

يدرفلافرع5ا

يكولسلاينادجولا

B

D

 يأف , ةعجارلا ةيذغتلل روحمك بلاطلا رود ليعفتل ًاجذو: ملع@ا حرتقي115
… جذومنلا لمكي ةيتjا تارابعلا

يدقت

 ملع5ا
 ةيذغتلل
ةعجارلا

Hديد 
يب ةوجفلا
 عقاولا
لومأ5او

نسحتلا

يلعفلا

Éءاد 
بلاطلا

?
............

يوقتلا تاكحم ةعجارم
ءادÉا ريوطتل ةطخ عضو
يتاذلا ءادÉا ةيلاعف يوقت

Hا ريوطت رداصم ديدÉءادC

اهلحفدلاخحóدقو,ةبعصلالئاس@اىدحإلحبهب4طملع@افلك116
باتكلابهئ4مزىدحإبرضبماقهدعق@دلاخةدوعءانثأو,هملع@اهمدقو
ةيتjاتارابعلايأ.فقو@ااذهعملماعتيذلاملع@اىأرممامأهسأرىلع
ìه4عأفقو@اعمملعملللماعتلضفألث....

)ةلأس5ا كل~ ًارظن كفرصت لها}أس ( يناثلا , ) يكذ تنأ ( لوÉا
 )باقعلا قحتسي أطخ كليمز برض ( يناثلا , )يكذ تنأ ( لوÉا
)باقعلا قحتسي أطخ كليمز برض ( يناثلا , )حيحص كلح ( لوÉا
)بغاشم تنأ ( يناثلا , )حيحص كلح ( لوÉا

C

 لخدي ةكلم@ا ف نكامzا ضعب ف ءاوهلا ثولت نع روص ضرعب ملع@ا مايق117
....طاشن راطإ نمض

 تايضرفلا عضو تامولع5ا عمج
ةلكش5اب روعشلاماكحÉا رادصإ

D

ةماع تابيردت



96

... ل4خ نم ملعتلا ثدحي , يطرشلا ملعتلا ةيرظن عم قفاوتي m يتjا يأ118
كولسلل رشاب5ا زيزعتلا
ةباجتسdاب ريث5ا طابترا
ةيجراÜا تازجن5اب كولسلا معد

ةيلخاد تاززعn ملعتلل ةيعفادلا ةراثتسا

C

D

... يه ت4كش@ا لح ةيجيتارتسا ف تانايبلا عمج دعب يتأت يتلا ةلحر@ا119
ةلكش5اب روعشلا
تانايبلا ريسفت
ضورفلا ضرف

Cجئاتنلا يوقت

...ادع ام اهتغايصو ملعتلا فادهأ ديد| دنع اهتاعارم بجي ةيتjا طورشلا120
ةقباسلا بلاطلا تاربخ
بbطلا ددع
بbطلل يلقعلا ىوتس5ا
Bةرفوت5ا ةيميلعتلا لئاسولا

... ىلع يمئاق يمسق ىلإ طاشنلا جهنم يويد مسق121
سيردتلا قرطو ملع5ا دادعتسا

ررق5ا ىوتحمو ملعتلا فادهأ
ةيميلعتلا فقاو5او ذيمbتلا لويم
يسرد5ا عمتiاو ةيفصلا ةئيبلا

 هذه ف ةنيعم ميهافم هب4ط ملعي نأ ديريو , ةيوناثلا ةلحر@ا سردي ملعم122
...مادختسا يه ميهاف@ا هذه يدقت ف بسنzا ةقيرطلا , ةلحر@ا

ةدقعم راكفأ حرشل ةفولأم ةلثمأ
ةيدا5ا تايملعلاو تاسوسôا
ةيعقاو قئاقحو ةدرجم وأ ةماع ميهافم
Cيعمسلا طمنلا ىلعً ازيكرت بلطتت لئاسم

 ةحصلا ىوتسم عفر ": يتjا فدهلا ةكلم@ا ف ميلعتلا ةسايس ةقيثو نمض درو123
 . "بسان@ا يسرد@ا و�ا ةئيهتو , بلاطلا سفن ف ةنيكسلا ل4حí ةيسفنلا

...قباسلا فدهلا فينصت نكá يتأي ا^ يأ ت|
ميلعتلل ةماعلا فادهÉا
ةيرسÉا ةيبرتلا سيردت فادهأ
ةيئادتبdا ةلحر5ا ف ميلعتلا فادهأ
Aةيعامتجdا تاساردلا سيردت فادهأ

هيجايبنا�فرع@اومنلاةـيرـظـنئداـبـمقـيـبـطـت)رصان(ذاتسzابغري124
فةمئ4مةيتjاتاسرام@اعيمج,طسوتمثلاثلافصلافهـتـبـلـطىـلـع
...يهةدحاوادعامقايسلااذه

عضوبلطتييتلاتbكش5الحبولسأمادختسابةبلطلاميلعت

.لول~اوتايضرفلا
احضاودحاوbحلمتHتbكشمىلعلمتشتملعتفقاوميدقت

.ًارشابمو
ملعتعيراشnةبلطلافيلكتوءاصقتسdابولسأمادختساةبلطلاميلعت

.ديرجتلا
ةيلاعةردقلدعباولصيملهتبلطضعبنأضارتفابملعتللطيطختلا

ديرجتلانم

A

B

C

D

A

ةماع تابيردت
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ةفداهوةبكرمريكفتلاةيلمعهيفنوكتايميلعتافقومملع@ائيهيامدنع125
زيمتيثيحبةينآجئاتنىلإلصوتلللولحنعثحبلافةيوقةبغراههجوت
ةيق4خأوةيلاعفناوةيفرعمرصانعىلعيوطنيو,لومشلابريكفتلا
...هب4طملع@ادعاسيةيتjاريكفتلاعاوـنأنـميأىلعف,ةلخادتم

يئارقتسdايطابنتسdا

يقطن5ايعادبuا
C

ةكراشمللةيلودلاوةيل°اتايلاعفلاعبتتىلعءايزيفلاملعمصرحي126
لـجأنـممـهروـمأءاـيـلوأثـحوب4ـطـلامـعدىـلـعلمعيو,هب4طتازجن¢
ىلعدكؤيقبسام,تايلاعفلاهذهفمهتازجن¢ةكراش@ا

رومÉا ءايلوأ عم لصاوتلا ىلع ملع5ا صرح
مهتازجنn راختفbل هبbط معد ف ملع5ا ةبغر
ةيلودلاو ةيلôا تايلاعفلا ةعباتم ىلع بbطلا ثح
ةيلودلاو ةيلôا لفاôاف ضرعت مل اذإ بbطلا تازجنم ةيلعاف مدع

B

...ادعامب4طلايبةيدرفلاقورفلاروهظىلإيدؤتةيلاتلالماوعلاعيمج127
يسيردتلا ملع5ا ىوتسم
بbطلل ينمزلا رمعلا
ةيملعلا ةدا5ا ىوتسم
ةيفصلا ةئيبلا

A

...اهسايقنكáةيلاتلافادهzايأ128
عطقلا ةزمه ةباتك عضاوn بلاطلا ملي نأ
لصولا ةزمه ةباتك عضاوم بلاطلا كردي نأ

عطقلا ةزمهو لصولا ةزمه يب بلاطلا قرفي نأ
Cعطقلا ةزمهو لصولا ةزمه يب قرفلا بلاطلا مهفي نأ

...ىلإ جاتحي يذلاملعتلا كلذ , نمازت@ا ينورتكلíا ملعتلاب دصقي129
هبbط عملصاوتلا ف ينورتكلuا ديربلا مادختسا نقتي ملعم
ةئراطلا ةينقتلا تbكش5اةهجاو5 ةعاسلا رادم ىلع ينف معد ريفوت
تنرتنuا مادختسا فو , يل≤ا بسا~ا تاراهم ف نكمتم بلاط
Dتنرتنuا ربع هسفن تقولا ف امهضعب عم ملع5او بلاطلا لصاوت

نمهب4طىدلميهاف@اةيمنتويعولاريوطتىلع)لصيف(ملع@المعي130
...فلثمتتيتلاةفرع@اءاروامتاراهمةيمنتل4خ

ةطبارت5ا تامولع5ا قيبطت
قئاق~او تامولع5ا ءاعدتسا

اهليلHو تامولع5ا يب تاقbعلا مهف

Dريكفتلا لوح ريكفتلاو ةيتاذلا ةبقار5او لمأتلا

مهفةبوعصنممسقلافاهت4يمزلةدجتس@اايفارغ�اةملعموكشت131
ةملعملللثمzالäاوهيتjانميأ.سردلابةدر§اةركفللاهتابلاط
...ةلكش@اكلتزواجتل

ةدا5ا ف ةصصخت5ا عجار5ا ىلع تابلاطلا ةملع5ا لدت
ةيلصÉا اهرداصم ف تامولع5ا نع ثحبلل تابلاطلا هجوت

تابلاطلل ةدرiا ةركفلا حرش ةسرد5اب ةربخ تاذ ةملعم نم بلطت
اهحيضوتو تامولع5ا ليهستل اهريغ و تايجمربلاك ةثيد~ا ةينقتلا لخدت

D

اهيفرهظتهيجايبناجةيرظنلًاقفوةيتjافرع@اروطتلالحارميأ132
...ءايشzايبتاق4علافريكفتلاىلعةردقلا

ةدرiا تايلمعلا

ةيس~ا تايلمعلا

ةيكر~ا تايلمعلا

Bتايلمعلا لبق ام

ةماع تابيردت
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هومنلىعسييذلاملع@اصئاصخنمتسيليليا^ةدحاوةيصاخ133
...ينه@

ميلعتلا ةنهم صخت يتلا تاروطتلا بكاوي
هروطتو هئادأ زيزعت ىلع لمعت تاينقت مدختسي
ñا هتفيظو اهنأ ىلع سيردتلا ةيلمع سراÉةيساس
Cةيميلعتلا ةيوبرتلا ةطشنÉاو تاعامتجdا ف كراشي

...ةبعللافةيلاتلارصانعلارفوتتنأبجي,بعللابسيردتلاف134
رايع5ا ةغللا , سوـقـطـلا , فادـهÉا , يـناوـقـلا , راودÉا
حاجنلا ريياعم , سوـقـطـلا , يدـحـتـلا , يبعbلا ددع , راودÉا
فادهÉا , سوقطلا , ةمbسلا , قيوشتلا
 نم فاكلا ددعلا , سوقطلا ةـيـفاـكـلا ةـحاس5ا , ةـيـمـلـعـلا ةداـ5اـب طاـبترdا
A.يبعbلا

اهنموةئرلاناطرساهنمويسفنتلازاه�اضارمأنعثد|مولعملعم135
ملع@اىلعبجيام,رابكلاكلذكو,ينخد@ايملع@انودقتنيب4طلاءدب
...هبمايقلا

ىرخأ ضارمأ ىلإ لاقتنdا
دقنلا ىلع بbطلا ةبتاعم
بbطلا دقن ةعيبط مهفت
Cبbطلا عم لعافتلا مدع

ثد|يتلاةيعامتجmااياضقلاةشقانمةينه@املع@اتايلوؤسمنمله137
...ب4طلاعمةسرد@اجراخ

d , Éةينوناقلا ةلئاسملل ملع5ا ضرعي دق هن.
d , Éهسردي يذلا جهن5ا نع اساسأ لوؤسم ملع5ا ن.
.جهن5ا ف تناك اذإ اياضقلا كلت ةشقانم ملعملل نكñ , معن
C.مهتاربخ ةيمنت ف ةيعامتجا تايلاعف رامثتسا نكñ , معن

ناهذائيهينأملع@اراتخا,يبرعلابدzاةدحوسيردتلطيطختلادنع138
نمءز�ااذه,مدقتممظنممادختسابيقوشدمحأسردلب4طلا
....ةئيهتدعُيةطuا

ةيحاتتفاةيهيجوت

ةيلاقتناةيطيشنت
A

فاهئيهتيتلاتاربuاساسأىلعةيميلعتلالئاسولاليدراجدإفنص140
ةربuاطورخميمسطورخملكشف)ةيرصبلاوةيعمسلاقرطلا(ةباتك
...يهمرهلاةمقىلعأفةدوجو@اتاربuا,

رابتخdا ةداعإ مهنم بلطت
ةسرد5ا ةرادإ ىلإ مهلوHو اهححصت

Hا ةنجلل اهلوdحيحصتلا لبق رابتخ

ًارفص مهيطعت

يأ,شغلااوركنأيبلاطلاوةبوجzاسفنرابتخmايتقرونأتظحmاذإ139
..اهعابتانكáةيلاتلاتاءارجíا

B

ةرشابمةيعقاو

ةلدعمةدرجم
C ....يعونريغتمدعُييلاتلانميأ136

نزولالوطلا

ةلتكلاسن°ا
C

ةماع تابيردت
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B

نمضتيطاشنبهب4طملع@افلكةيدوعسلاةيبرعلاةكلم@اسيسأتسردف141
ةبسانمرثكzاةينقتلاةادzا,ةيحيضوتةقيثوجاتنíةعونتمتافلمجمد
...كلذلمعل

ةفرع5ا تيبثت فدهب تامولعملل ينهذلا راركتلا
نيرمتلاو بيردتلا ءانثأ أطÜاو ةلواحملل ةصرفلا ةحاتا
جاتنتساوةنراقموفينصتنمةينهذلاة°اع5اىلععجشتةلئسأحرط

.اهباستكاةيلمعزيزعتوةيقطنموةلسلستمةريغصتادحوىلإملعتلاةدامةئز}

ةيميلعتلا ةنود5ا تاظح5bا جمارب
ةينورتكلuا ةينهذلا طئارÜايباحسلا نيودتلا

142
...ـــــبةنس١٢–تاونس٨نمرمعلاةلحرمزيمتت

ةيمسج تاريغتهيددغ تابارطضا
ةينورتكلuا ةينهذلا طئارÜاةيعامتجا تاقbع

A

C

143mفةيكولسبيلاسأمادختساىلعلمعيدلاخسرد@انأفرش@اظح
mاهنأmإًانايحأةديفمتناكنإوبيلاسzاهذهنأكشmوسيردتلا
ملع@اهيجوتفرش@ادارأاذإ.فادهzانمريثكقيق|فدعاست
mاقق|ةيفرعمبيلاسأمادختسzلضفألكشبفادهáقيق|هلنك
...ىلإدلاخملع@اهيجوتل4خنمكلذ

C

144áايوقتبولسأمادختساىلعب4طلاعيجشتملعمللنكzفدهبنارق
...

نيرخ≤ا لمعو هلمع دقن ىلعً ارداق بلاطلا لعج
نيرخ≤ا ىلع بلاطلا دامتعا ةميق زيزعت
ةبلطلا يب ةيعامتجdا تاقbعلا زيزعت
ةيساردلا ةص~ا نمز رامثتسا

145
ملع@اعمجي,ةيبرعلاةغللاملع@جمدلالوصفنملصفسيردتدانسات
اميليا^لكهماهمنمفملعتتابوعصمهيدلنيرخآوييداعب4ط
...ادع

ةيوغل ملعت تابوعص مهيدل نيذلا بbطلل ةيجbع ةطخ عضي
بbطلا ىدل ةيوغللا تابوعصلا ىوتسم ددحي
.ملعتلا تابوعص نم نوناعي نيذلا بbطلا فشكي
حرشلا ف ةمدختس5ا تايجيتارتسdاو سيردتلا بيلاسأ ف عوني

C

...يعامتجmاعيبطتللبسان@انسلاام146
ةركب5ا ةلوفطلا
ةطسوت5ا ةلوفطلا
 ةرخأت5ا ةلوفطلا
ةقهار5ا

C

 ف ب4طلا هزرحأ يذلا مدقتلا ريبعتلا ملعم موقُي يساردلا ماعلا ةياهن ف147
.... مادختساب صصقلاو تmاق@ا ةباتك

ةيريرحتلا تارابتخdا
ءادÉا رابتخا

بطشلا ةمئاق
زا¥uا فلم

C

 ديد|و قمعب هتءارق داعأ مث ًاعيرس سردلا حفصت ب4طلا نم ملعم بلط148
 ةلثمأ برضو , بلاطلا بولسأب اهفيرعتو هيف ةدراولا ميهاف@او تاحلطص@ا
 سردلا ف ةدراولا راكفzاب اهطبري ططخم مسرو , ةيعقاولا ةايäا نم اهل
...قباسلا سردلا ف ملع@ا هعبتا يذلا يسيردتلا لخد@ا ام

يكولسلافرع5ا

يصخشلايعامتجdا
A

ةماع تابيردت
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دايزملع@ااهدعأ,فصلاةفرغلةيدا@اةئيبلايوقتةقاطبيلياميف149
امنايفسفصةفرغفءادzاتارشؤمىلعءانب,نايفسهليمزيوقتل
...دايزهلاهمدقيسيتلاةعجارلاةيذغتلا

حارتق0ا يوقتلا ءاد)ا تارشؤمم

 معن ًاديج فصلا ةفرغ  ةيوهت١

معنملعتلا ةطشنأ بساني لكشب فصلا ةفرغ ميظنت٢

_مئiم ناكم ف ةظوفحم ةيميلعتلا لئاسولا٣

معنةبسانم ةقيرطب بiطلا سلجي٤

_ةصاqا تاجايتح_ا يوذ بiطلل صاخ نكر دجوي٥

_ةصWا ءانثأ بiطلا يب ملعJا لوجتي٦

.اهظفح لهس ةيميلعتلا ةطشنÉ ةبسانم ةيميلعت لئاسو ريفوت
 .نكمأ ام مهنم بارتقdاو ةص~ا لوط بbطلا ملع5ا ةعباتم
.ةصاÜا تاجايتحdا يوذ بbطلاب صاخ نكر دادعإ
D.اهتايوتحمو فصلا ةفرغ ثاثأ بيترت ةداعإ

لوحريكفتلاريثتيتلاةيفصلاةلئسzاهب4طعمدلاخملع@امدختسي150
....كلذلثáةيلاتلاةلئسzانميأ,ةليدبلاةقاطلا

?ةليدبلا ةقاطلا عاونأ ام
?ةليدبلا ةقاطلا ىلع ةلثمأ ركذأ
?ةليدبلا ةقاطلاب دصقن اذام
D?ةكلم5ا ف ةليدبلا ةقاطلا مادختسا تdاجم ام

حضوتنأبجي,بسنzاةقيرطلارايتخmكئ4مزهيجوتلوا|امدنع151
...ءوضفmًوأمتيةقيرطلارايتخانأمهل

سردلا فادهأبbطلا ىوتسم

Bةسرد5ا تاناكمإةيساردلا ةدا5ا

مادختسالوحةصاخةطشنافمهكامهناءانثأهب4طنمملعمبلط152
ريكفتلاةيجيتارتسااوفظوينأةيميلعتلاماه@اضعبزاíóةينقتلا
:وهكلذقيقحتلقيبطتلضفأ,تامه@اهذهزاóإفدقانلا

.لول~ا ضعب حارتقاو كلذ لوح ةيشاقن اياضق حرط
.مهملعت ةيلمع ف ركفتلا لbخ نم بbطلا ريكفت ةراثتسا
.كلذ نع ةبسان5ا تامولع5ا عمج ىلع مهثحو تاعومجم ىلإ بbطلا ميسقت
.ةحيحصلا ريغو ةحيحصلا تامولع5ا يب زييمتلل ةينورتكلuا عقاو5ا نم ددع يوقت

D

فب4طلاعيجشتلاهلطيطختلاملع@اىلعبجيةيتjاتاربuايأ153
...ةيلعافبةيفصلاةطشنzافطارخنmا
.مهعيمج بbطلا ةكراشم نمضتت يتلا ةلهسلا ةطشنdا
.بbطلا تامامتها نمض عقت يتلا ةبوعصلا ةجردتم ةطشنdا
نيزيم5ا بbطلا تاجاح ةاعارم نمضت يتلا ةعونت5ا ةطشنdا
B.بbطلا نم ددع ربكأ ةكراشم نمضت يتلا ةبوعصلا ةطسوتم ةطشنÉا

,سيردتلافبوساäامادختسافيملعمللةرودنعدلاخملع@انلعأ154
هيدليذلالصيفملعمللبسنzافرصتلاام,ةسرد@اةرادإعمقيسنتلاب
.سيردتلافبوساäامادختسافةربخ
.هتاربخ بسح ةيلعافب ةكراش5او ةرودلا روضح
.اهل هتجاح مدع ببسب ةرودلا روضح مدع نع راذتعdا
.ةكراش5ا مدعو تمصلا مازتلا عم ةليمزل ةلماجم ةرودلا روضح
.دلاخ ملع5ا نم ردقأ هنأب هتعانق , ببسب ةرودلا نع راذتعdا

A

ةماع تابيردت
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ركفيوةيئادتباةسردمفعبارلافصلاب4طيبيوغلوفاقثعونتكانه155
يأ,ملعتلاىلعفصلاب4طعيمجعجشتةيميلعتةئيبةئيهتفنوملع@ا
...مهفدهقيق|ىلعيملع@ادعاستةيتjاةلئسzا

 لكب ةلصت5ا ةفولأ5ا ةطشنdاوداو5ا نم ةعساو ةعومجم فصلا ةفرغ مضت له
.بلاط
.بbطلا عيم° ةبذاجو ةعونتم تاروكيدو رصانع فصلا ةفرغ مضت له
.فصلا ةفرغ ف بbطلا عيمج دجوي له

A

B

C
D

 مهنوكراشي نيذلا نيرخ≤ا بbطلا عم لعافتلا ىلإ بbطلا عفد نكñ فيك
.ةيفاقثلا مهتايفلخ

B

بسان@اءارجmاامفةصäاءانثأهيفبوغرمريغكولسببلاطلاماق156
...ملع@اهبموقينابجييذلا
.سردلا لمك2و ةصxyا نم بلاطلا جرخي
.ةل}شملا ة*xاعمل ةسردملا ريدمل فقوملاو ةروصلا لقني
.ھئالمز ماما بوغرملا &%غ ھكولس بابسأ qr بلاطلا رواحي
D.ادرفنم هرواحي مث اg»ف بوغرم &%غلا ھكولس• بلاطلا رعش£ل اليلق فقوتي

دحأناكومولعلاةدامفةيئابرهكلاةرئادلاب4طلاسيردتدلاخملع@ادارأ157
تاسرام@ايأ,امئادملع@اهعملصاوتيًايئابرهكاسدنهمرومzاءايلوأ
.ملع@ااهبموقينألضفيةيتjا
.ھتا&°خ ميدقتل ةرادإلا عم قيسñتلاب صصxyا ىدحإ qr سدنLملا ةفاضتسا
.سدنLملا ةفاضتسا نود عوـضوملا سëردت qr ملعملا دágجي
.فصلا ةفرغ Õaإ هدلاو تا&°خ لقن سدنLملا نبا  فيل}ت
A.ھتا&°خ لوح ر2رقت ھباتك سدنLملا نم بلطلا

فسداسلافصلاب4طىلعتيرجأيتلاتاساردلاىدحإجئاتنلاتراشأ158
مهلعجيا^ءارjاوقئاقäايبنوزيmáب4طلانأسراد@اىدحإ
ب4طلاةدعاسمملعمللنكáفيك,ةقيقدريغتاجاتنتساىلإنولصاوتي
....ءارjانعقئاقäازييìىلع

ءار≤او قئاق~ا يب قورفلا صيخلت
بbطلا ىدل دقانلا ريكفتلا ىوتسم عفر
بbطلا ىدل يعادبuا ريكفتلا ىوتسم عفر
ةقيق~او يأرلا نم لك ةيمهأو ةفيظو حيضوت

B

ظحولهحيحصتدعبو,ب4طللًادحومًارابتخاةيوناثلاةسرد@اتمدق159
رابتخmااذهنأينعيا^ب4طلاتاجردللوصفلايملعمريدقتتوافت
...ىلإرقتفي

تابثلاقدصلا

ةيلومشلاةيعوضو5ا
C

...لخادمنميئارقتسmاريكفتلا160
يتاذلاكولسلا طبض

يعامتجdاتامولع5ا ة°اعم
C

راختفmاتابلاطللحيتتيتلافقاو@اةئيهتىلعءامسأةملع@المعت161
..يهكلذقيقحتلةسرا^لضفأ,اهريدقتواهزاربإفةكراش@اونهتازاóإب

تازا¥uا لضفأ يركتو يونسلا ضرع5ا ف ةكراش5ا

اهزاربإو ةيفصلا ةفرغلا ف تازا¥uا ضرع
اهيلع عbطbل ةسرد5ا ةدئاقل اهلاسرإ
رومÉا ءايلوÉ لسرت ةمئاق ف اهعضو

A

ةماع تابيردت
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ب4طلليلاäاميلعتلاىلعةقباسلاةفرع@اةيمهأورثأفرعيملعملصيف162
نأيبتةمسقلاةيلمعلهحرشءاهتنادنعخسارملعتءانبلاهنمديفتسيو
باعيتسامدعلةنكم@اتاريسفتلانمحرشلليبعوتسمريغب4طلامظعم
....يتأيامةيئانبلاةيرظنلاءوضفسردلاب4طلا

.طشنلا ملعتلا بيلاسأ مدختسي مل ملع5ا
.حرطلا وأ عم°ا وأ برضلا ةيلمع اونقتي مل بbطلا
.ةزاجuاب بbطلا ركفي ثيح عوبسÉا ةياهن ةص~ا حرش موي ناك
.ةيندب ةيبرت يه ةقباسلا ةص~ا تناك ثيح نوبعتم بbطلا

ءارجíاوهام,ةسرد@ابماودلاةيادبنعمئادلكشبرخأتيبلاطدمحأ163
...هبموقينألوؤس@اىلعبجييذلاحيحصلا

.هخيبوت
.هلها}
.ىلوÉا ةص~ا نم هنامرح
D.هرخأت ببس ةفرع5 هرمأ يلوب لاصتdا

B

ملسباهتابلاطةنمآةملع@ادوزت,ةيثحبلاتاعورش@اذيفنتبءدبلالبق164
ريياعم(تاجردنماهلباقياموةفلتÆاءادzاتايوتسمحضويريدقت
ىلإيدؤتنأةسرام@اهذهلعقوتيو)حيحصتلا

ةعوضو5ا ريياع5اب اهñدقت ةجردو تاعورش5ا ةدوج ةبسن عافترا

ريياعملل بيجتست تاعورشم زا¥u مزbلا تقولا رادقم ةدايز
ريياع5اب ةقبس5ا ةفرع5ا ببسب حيحصتلا ةيقادصم ضافخنا
حيحصتلا ريياعم ىوتسم عافترا ةجيتن طابحuاب تابلاطلا روعش

A

ةخسنقيبطتبماقهقدصنمققحتللوهب4طىلعهدعأارابتخاملع@اقبط165
...اذهقدصلاعاونأيأففصلاسفنلةيلودلاتارابتخmانمةقباس

يئبنتلايلماعلا

ينيعلايمزbتلا
C

 ...ل4خ نم متت تقولا ةرادإ ف بلاطلا تاراهم ةيمنت166
.ةطشنÉا ذيفنتل ةينمز ةطخ عضو ىلع هبيردت
.تقولا ةيمهأب ةقلعت5ا ةيفرع5ا تاراه5ا هباسكإ
.ددôا تقولا ف طاشنلا ءاهنإ ىلع هتدعاسم
A.ةطشنÉا ذيفنتل تقولا ديدH ف ةير~ا هحنم

167mابلاطنأملعمظحáادعبةسرد@اراوسأدنعيخدتلاةداعسراuجور
فملع@اعبموقيفرصتلضفأامفةبيرمتافرصتفرصتيوةرشابماهنم
.فقو@ااذه

.بلاطلا لهأ ربخي
.بلاطلا ةلاح عباتي
. ةينمÉا تاه°ا غلبي
D.ةسرد5ا ريدم عم عوضو5ا شقاني

 مهشقانت مث , اهو: سايقو سدعلا روذب ةعارز اهتابلاط نم تبلط ةملعم168
...ةلاäا هذه ف ةملع@ا تمدختسا ةقيرط يأ , تابنلا و: سرد ف

ملعتلا ةرود عورش5ا
Aبولق5ا فصلاةلكش5ا لح

ةماع تابيردت
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تقولانمًاديزممهحنáوةيلوأةروصبب4طلاعيراشمملع@امّوقي169
ب4طلاعيجشتىلإفدهتةسرام@اهذه,يسحتلاوريوطتلل,اهتعجار@
...ىلع

يدرفلا لمأتلا سفنلاب ةقثلا
تقولا لbغتسايتاذلا لمأتلا

C

يبزيmáوهف,يضايرلاريكفتلافتابارطضانميناعيبلاطدلاخ170
ةريصقةركاذلاعاونأيأىلإ)٧–٨(و)٦–٢(لثمةهباشت@ادادعzا
...ةلكش@اهذهىزعتىد@ا

ةيسفنلاةيكر~ا

ةيرصبلاةيس~ا
D

نأبجيويناودعهنأبةراسةبلاطلاكولسىلعىنمةملع@امك|امنيح171
ةيتjاتاك°ايأىلإف,ديلاقتلاوتاداعلابسحءودهوافطلرثكأنوكي
ةبلاطلاكولسىلعمكحللةملع@اتدنتسا

يعامتجdايتاذلا

يلاث5ا يقbخÉا
B

ءاطخzادصرمث,اهáوقتلاقيقدافصوةزجن@الامعzافصتةادأ172
....فلثمتتةادzاهذه,هريوطتولمعلاديو≥فدهباهت�اع@

ةيرودلا ريراقتلا ريدقتلا ملbس
يوقتلا تbجس زا¥uا تافلم

B

...تاونس)٨–٩(ايلعلاةيئادتبmاةلحر@افومنلاةلحرمتامسنم173
.يمس°ا ومنلا لدعم ةعرس
.ملعتلا تايناكمإ ف ءطب
.ةيسن°ا ددغلا بارطضا
D.يعامتجdا ومنلا ةعرس

ظح4ينأهتمهمملعتتابوعصيئاصخأوأملعمسراد@ابلغأفدجوي174
...فتابارطضانوناعينيذلاب4طلا

.رثكأ وأ ةيركف ةيلمع
.ءbمuا , ةباتكلا , ةءارقلا
.مbكلا , ريكفتلا , عامتسdا
.قبس ام عيمج

D

هيفموقياطاشنةيرادíاةكلم@اقطانمسردفخيراتلاملعمقبطي175
هليمزميلعتببلاطلكموقيثيحبقطان@ايفلتخمب4طلايبةجواز@اب
مثنمو,هتقطنماهبزيمتتيتلانكامzاوديلاقتلاوتاملكلانمةعومجم
ل4خنمملع@افدهي,لصفلافء4مزلاةيقبىلعاهئاقلإبب4طلاموقي
تاف4تخmاوقورفلاةاعارمىلإطاشنلااذه

ةيداصتقdاةيفرع5ا

ةيدرفلا ةيفاقثلا
C

ملع@اعضويئادتبmاسداسلافصللةيئابرهكلات4يصوتلاسردف176
ب4طلانمبلطو)عطاق–حابصم–ةيراطب–كلس(ةيتjاتاودzا
…ـبملعتلاقبطيانهملع@ا,حابص@اةءاضíاهمادختسا

عيراش5اةلكش5ا لح

فاشتكdا ءارقتسdا
D

ةماع تابيردت
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...يعمتس@ا هابتنا بذ� ةيصخشلا تامسلا نم177
ةدحاو توص ةريتو ىلع ةظفاôا
يعمتس5ا عم يرصبلا لصاوتلا
عوضو5ا نم جورÜا ةلواحم

ةبيرغلا تاملكلا مادختسا
B

ةيلافتحاةملكيملع@ادحأىقلأةيوناثلاةلحر@افب4طلاجرختلفحف178
كáوقتاماهتارقفضعبفةيماعلاةجهللابثيدäاباهيفطسبتةزيمتم
ملع@اهبماقا@

بbطلا ىلع يباجيuا ريثأتلا قيقحتل ,باوص
ةيماعلا ةجهللا نم ةملكلا ولخ ىلوÉاف ,أطخ
ةيمسر ريغ ةبسان5اف ,باوص
Aةيماعلا ةجهللا ءوسل ,أطخ

دعاوقبلغأنوسنيب4طلانأةسرد@اريد@ةيبرعلاةغللاملعمىكتشا179
ءارجíاام,تارمةدعدعاوقلاهذهراركتمغر.مهلاهحرشييتلاةغللا
ملعتيسحتلهبمايقلاىلعملع@اثحينأةسرد@اريد@نكáيذلا
.ةدعاقللب4طلا
طئا~ا ةحول ف قلعتو دعاوقلا مهأ بتكت نأ

رخ≤ تقو نم بbطلا عم , ةدعاقلا ملع5ا عجاري نأ
ةيتوبكنعلا ةكبشلا لbخ نم ةدعاق نع ثحبلاب بلاط لك ملع5ا فلكي نأ
ةدعاقلل لوصولا ىلع بbطلا عجشي مث , ةلثمأ يدقتب سردلا ملع5ا أدبي نأ

D

يعارتماه¢ب4طلاهيففلك,ايحرسماطاشنةيبرعلاةغللاملعمممص180
بعليرسايو,ةيعامتجاةيحرسمصنبتكيدمحأف,مهنيبةيدرفلاقورفلا
يلثم@ابرديديعسو,ييوناثلايلثم@اةعومجمراتخيرصانو,لطبلارود
تاءاكذلاةيرظنلاقفوملع@اهعبتايذلاعيزوتلاددح,يتوصلاءادzاىلع
...ةددعت@ا

يوغل- يقطنم– يرصب– يعامتجا
يعامتجا– يكرح– يقطنم– يتاذ
يقيسوم– يتاذ– يعامتجا– يقطنم
Dيقيسوم- يعامتجا– يكرح-يوغل

ريكفتلاأدبيودحاودعبنمرثكافريكفتلاوةيبولق@اموهفمروطتي181
...ةلحرمفلفطلادنعيقطن@ا

ةيكرح س~ا
ةدرiا تايلمعلاتايلمعلا لبق ام

ةيدا5ا تايلمعلا
B

182
هحيحصتدعبوهب4طلايصيخشتارابتخامولعلاملعمذفنماعلاةيادبف
دعتةيتjاتايجيتارتسmايأةدا@انعمهيدلةئطاختاروصتةدعفشتكاو
.هب4طىدلةئطاuاتاروصتلاكلتليدعتلاهريغنملضفأ

 يتاذلا ملعتلا
ينواعتلا ملعتلاةيميلعتلا مزرلا

يميهاف5ا رييغتلا

B

ملعتمدقتىوتسمىلعفرعتلافةيلاعفرثكأةيلاتلايوقتلاعاونأيأ183
....فادهzاقيق|وحنةبلطلا

يعبتتلا

يماتÜاينيوكتلا

يلبقلا

C

ةماع تابيردت
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 اهنمو , هب4ط نع ةيلصفلا ريراقتلا ةباتكل تايعجرم ةث4ث ملعم مدختسا184
 اهمدختسا يتلا تايعجر@ا امف , ب4طلا دحz يلاتلا لود�ا اهحضوي ام
...بيترتلا ىلع

ثلاثلايناثلالوÉا

zيتلا ةيساس}ا ميهاف&ا نم نك 
ملعتلا فادهأ اهتنمضت

 لدعم نم ريثكب ىلعأ
فصلا

 ناك ا{ ىلعأ ًامدقت ققحي
ملع&ا هعقوتي

 ةيساس}ا تاراه&ا ضعب ملعتي مل
فاده}ا اهتنمضت يتلا

 هاوتسم نم ًامدقت ققحي ملفصلا لدعم نم ىندأ
قباسلا

.عجر5ا يتاذ , عجر5ا يكحم , عجر5ا يرايعم
.عجر5ا يرايعم , عجر5ا يكحم , عجر5ا يتاذ
.عجر5ا يتاذ , عجر5ا يرايعم , عجر5ا يكحم
.عجر5ا يرايعم , عجر5ا يتاذ , عجر5ا يكحم

ةراه@املعتلةزهاجىلوzايتعومجمىلإهلصفتايضايرلاملعمعزوي185
ادامتعاكلذو,مهيدل4صأةبستكمةديد�اةراه@افىرخzاامأ,ةديد�ا
قفاوتيلهسيردتبولسأريغيهيلعءانبوسردلليلبقلايوقتلاجئاتنىلع
:ىلإريشيقبساميتعوم§ايتاهعم
.ةيئاهنلا ماكحÉا رادصu ةمهم يلبقلا يوقتلا
.ةديد°ا ةراه5ا ملعتل مهم ةيدرفلا قورفلا دوجو
.يوقتلا جئاتن ىلع ءانب سيردتلا قرطل ملع5ا ليدعت
C.هبbط ىوتسم نع ملع5ا ىدل ةحضاو ةيفلخ دوجو

186

ءادÉا تارشؤمم
ءادÉا ىوتسم

تاظحbم يلاع
)٥(

طسوتم
)٣(

يندتم
)١(

ةبرجتلا تاودأ دوجو نم دكأت١

٢
 ةبرجتلا فاده} ًاصخلم مدق
ةمدختس&ا تاود}او

ةيانعب ةيقاولا تاراظنلا مدختسا٣

صرحب تازافقلا مدختسا٤

.... يهو يوقتلا تاودأ ىدحإ لثá يلاتلا لود�ا

بطش ةمئاق
ملعت ريس لجسيظفل ريدقت ملس

يددع ريدقت ملس
B

... ادع يلي ا¢ اوموقي نأ يملعملل نكá ب4طلا زيفحتل187
.ةبعص تابجاو بالطلا ءاطعإ
.بالطلا ن%ب ةسفانملا حور لاعشإ مدع
.سردلا qr ميقلاو ي7اعملا داجيا qr ةدعاسملا

.بالطلا ةقث معدت ةیباجیإو ةرركتمو ةركبم تاظحالم ءاطعإ
A

C

188mام.ةيفصلاتاشقان@اءانثأةكراش@ابددرتمثيهبلاطلانأملع@اظح
:بلاطلااذهها≥اهبمايقلاملع@اىلعيذلابسان@اءارجíا

ددرتلا رسكل ةلئسÉا ف هيلع زيكرتلا
ةباجuا ف هتدعاسم هئbمز نم بلطأ
هتاردق عم بسانتت بلاطل ةلئسأ هيجوت
هيلإ ةلئسأ هيجوتب بbطلا مامأ هجارحإ مدع

C

ةماع تابيردت
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ييلصفنيرابتخاهنباةجردلةيوناثلاةلحر@ابلاطرمأيلوةعجارمدعي189
فهتجردتناكثيحهنباىوتسميندتملع@اعمشقان,تايضايرلاةدا@
27نيرابتخmافب4طلاءادأناكاذإف,24يناثلافو,26لوzارابتخmا
لوحعقوت@احيحصلادرلاامفيلاوتلاىلع6و2يرايع@افارحنmاو17و
…بلاطلاىوتسمريسفت
.يواستم نيرابتخdا ف بلاطلا ىوتسم
d ñىمظعلا ةجردلا ةفرعم مدعل مك~ا نك.
.لوÉارابتخdا نم ىلعأ يناثلا رابتخdا ف بلاطلا ءادأ ىوتسم
C.يناثلا رابتخdا نم ىلعأ لوÉا رابتخdا ف بلاطلا ءادأ ىوتسم

190áديزيو,مهملعتوحنمهتيلوؤس¢ب4طلاروعشيمنينأملعمللنك
…اهنمسيلتاءارجال4خنميتاذلاطبضلابمهساسحا

Hتافيلكتلا لمع تاءارجإ ديد.
.تافيلكتلا ءاهنu مزbلا نمزلا ديدحتل ةصرفلا بbطلا حنم
.تافيلكتلا مدعل ةيباقع تاءارجإ ةمئاق ميمصت
D.تافيلكتلا ءاهنإ ةروص رايتخd ةصرفلا بbطلا ءاطعإ

191mا فصلا تابلاط نأ لاهتبا ةملع@ا تظحzا نع نوبيجي طسوتم لوzف ةلئس
 تابلاطلل ةملع@اريكذت نم مغرلا ىلعو ناذئتسا نوديعام�ا شاقنلا فقوم
 يأ ,نمزتلي m نهنأ mإ ةباجíالبق ناذئتسmا ضرفت يتلا ةيكولسلا ةدعاقلاب
…فرصتلا اذه ة�اع@ ةملعملل ةمداقلا ةوطuا لثì ةيتjا تارابعلا

نذإ نود بي} ةبلاط لك ىلع كولسلا تاجرد مصخ
لصفلا نم نهجارخإو ةكراش5ا نم تافلاúا تابلاطلا عنم

كلذ ىلع ءانب تاميلعتلا ليدعت مث ةباج∏ل ةلوبقم ةقيرط ةشقانم
Cتابلاطلا مازتلا ي~ يعام°ا شاقنلا بولسأ مدختسا نع فقوتلا

لصأنمابلاط18كانهناك,احابصةعباسلاةعاسلاماودلاءدبسرجعرق192
مهمظعموفصلاةفرغفملع@ادنعسداسلافصلاب4طنمابلاط24
نوثدحتيوفصلاةفرغفنولوجتيلب,مهدعاقمفيسلاجاونوكيمل
دهجدعبو.اوسلجأب4طاي:عفترمتوصبملع@اىدان,ةيلاعتاوصأب
ءانثتساب,مهدعاقمفنوسلجيب4طلامظعملعجفملع@احóريبك
نم,مهضعبعمثيدäافاورمتساومهملع@اوبيجتسيملب4طةث4ث
…نمةيادبلافدبmةقباسلالكاش@اة�اعملجأ

.ةسرد5ا ف تابوقعلا نوناق ليعفت
Hطلل ةيبذاجو ةعتم رثكأ سرد ريضbب.
.دي°ا كولسلا عيجشتل تآفاكم ماظن عضو
D.مهنم ةعقوت5ا تايكولسلا ف بbطلا ةشقانم

,ملع@اراودzميلعتلاةيلمعلسيئرمهفىلعيئارجíاثحبلاجهنمدمتعي193
...مهفلااذهنعربعييتأيا^يأ

.ميلعتلا ف ةيئارجuا ثاحبÉاب مايقلا ملع5ا ىلع بعصي
.ةيوبرتلا تbكش5ا ةهجاوم ف يئارجuا ثحبلل ملع5ا ةجاح رصتقت
.ةيفيظو طاقن بسك فدهب اهرشنل ةيئارجإ اثاحبأ ملع5ا يرجي
D.هتbكشم لحو ملع5ا تاسراz ريوطت ف يئارجuا ثحبلا مهسي

يأ,طقفدحاوعوبسأميلعتلاةنه¢)دعس(ذاتسzاقاحتلاىلعىضم194
كولسةرادإفهبيلاسأريوطتفهتدعاس@ةمء4مرثكأةيتjاتاءارجíا
...ةبلطلا

يوبرتلا دشر5او ةسرد5ا ريدم عم اههجاو يتلا تابوعصلا ةشقانم
تابوعصلا نم عونلا سفن نوهجاوي مهنإ ثيح دد°ا هئbمز عم نواعتلا

ةربÜاو ةيافكلا باحصأ يملع5ا هئbمز نم ددع دنع صصح روضح

ةيفصلا ةرادuا تاراهم حرشت يتلا بتكلا ةعجارمو ةسرد5ا ةبتكم ةرايز

C

ةماع تابيردت
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يوبرتلافرش@امهلاهدقعييتلاتاعامتجmانأناميلسذاتسzادقتعي195
…ةلاäاهذهفملعتللاحيحصاروصتلثáيتjايأ,ةدئافلاةáدع
.تاعامتجdا روضح نع رذعتي
.ةدئافلا ةريثكو ةيرورض ماهn لغشني و عامتجdا رضحي
.عيمجلل ةديفم اهلع° تاعامتجdاب ةيلعافب كراشي
C.هئbمز تقوو هتقو عيضي هنأب فرشملل حرصي و عامتجdا رضحي

فةينقتلامادختساةيمنتلةيبيردتشروفدد�ايملع@ادحأكراشي196
كلتنمىوصقلاةدافتس4للضفzاتايجيتارتسmانميأف,سيردتلا
…شرولا

يتلا تامولع5ا قيبطتل سيردتلا ططخ ف ةيفاضإ ةينقت داوم جاردإب ءدبلا
.شرولا ف تمدق
سيردتلا ف ةينقتلا تامادختسا بويعو ايازم لوح ةصاÜا هراكفأ ةعجارم

.شرولا روضح لبق
ةشقانمو ةديد°ا ةبستكم تاراهم قيبطتل ةفص ف ةيسيردت صرف ريفوت
.ءbمزلا عم تابوعص نم دجتسي ام
d ءيش zقبس ا

A

B

C

DA

ةشقان@سراد@اىدحإفماظتنابيئادتبmاسماuافصلاوملعميقتلي197
ةدامفةبوعصمهيدلنيذلاب4طلادعاستيتلاةيسيردتلاتايجيتارتسíا
...ىلعيملع@اةدعاسمءاقللااذهنمةوجر@اةدئافلا.تايضايرلا

.بbطلا تايوتسمو عاونأ عيم° بسانم ميلعت يدقت
.ةلاعف سيردت قرط نومدختسي نيذلا يملع5ا ةأفاكم
.مهريغ نم لضفأ ةيسيردت اقرط نومدختسي يملع5ا ضعب نأ ىلع ديكأتلا
.مهيدل طابحuاب روعشلا ةلازإ لوح ءار≤ا لدابتو اضعب مهضعب ةراشتسا

A

فهترايزةربخرثكzاهئ4مزنم–انايحأ-لوzاهماعفملع@ابلطي
نملص|ةدئافمهأدعُتيتjانميأ.هلءانبلادقنلايدقتولصفلا
...ةقيرطلاهذه

198

.اهيف ةحارلاب هساسحإو يوقتلا ةيلمع ىلع ملع5ا دايتعا ف مهست
.لصفلاوج ف ةيلعافب ةيسيردتلا ئداب5ا قيبطت ملعت ىلع ملع5ا دعاست
.ةعونت5ا سيردتلا بيلاسأب ةربÜاو ةفرع5ا ملعملل مدقت
B.قيرفلا ف bعاف اوضع نوكي نأ ف هتبغر ملع5ا ءbمزل لصوت

ةددعت@اطئاسولافيظوتعوضومفةيبيردتةشروبيرةملع@اقحتلتس199
ةملع@اةدافتسافربكzارثzااهلنوكيسةيتjاتاسرام@ايأ.ميلعتلاف
...ةشرولانم

Hا تاءارقلا اقبسم ددuميلعتلا ف ةددعت5ا طئاسولا فيظوت عوضوم ف ةيفاض.
.تاراهمو فراعم نم هيلع زيكرتلا اهمزلي ام لوح ةشرولا ءدب لبق اهتbيمز لأست
.ميلعتلا ف ةددعت5ا طئاسولا مادختسا تاقيعم نع هفرعت اz بيردتلا ءانثأ ققحتت
D.اهتbيمز عم هتشقانمو لوأب dوأ ةشرولا ف هتملعت ام بيرجتل صرفلا زهتنت

نيدجتسملانQملعملاعماحوتفماءاقلةسردملا$cميقملايوبTRلافرشملادقع200

م__جاوتp®لاتا¡وعصلاوسåردتلاوحنمœùاkاجتاà}عفرعتلل$#اz<اماعلل

لوحاراسفتسادمحأملعملاھجوف،ةيسåردتلامœùارا_مززع\p®لامœùاحTRقمو

à}عةيميلعتلافادkأللبالطلاقيقحتنمدكأتللةمزاللاتانايبلاوتامولعملا

ملعملاراسفتساà}عدرللبس5ألا$Ÿةيتآلاتاباجإلانميأفيفصلاىوتسملا

...دمحأ

.ةيميلعتلا فادAألل بالطلا قيقحت نع دAاوشلا عمج
.ة2وب&cلا &%ياعملل بالطلا زايتجا لوح يرود ل}ش• ر2راقت دادعإ
.فادAألل مLقيقحت ىدم لوح بالطلل ةعجار ةيذغh ميدقت
B.فادAألل مûgانبأ قيقحت qr مágشقانمل رومألا ءايلوأ عم تاءاقل دقع

ةماع تابيردت
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يملع@ةينه@اتاراه@اءادأةيمنتلايبيردتاجمانربتايضايرلاوملعممظني201
ءادأىوتسمسايقليتjالود�اةربخرثكzاملع@امظنفتايضايرلا
...لود�المكتةيتjاتارابعلايأيملعت@ا

لومأ@ا ىوتس@ا.................يلعفلا ىوتس@ا

ملع5ا ىدل ةوقلا بناوج
ريوطتلل ةنكم5ا تdاiا
ملع5ا ىدل فعضلا بناوج
Bةيسيردتلا تاراه5ا تارشؤم

مظعمفتاسوس°امادختساىلعايلعلاةيئادتبmاةلحر@املعمصرحي202
...نمضنوعقيةلحر@اهذهب4طنأهنماكاردإ,صصäا

.تايلمعلا لبق ام ةلحرم
.ةيدا5ا تايلمعلا ةلحرم
.ةيكر~ا ةيس~ا ةلحر5ا
B.) ةدرiا ( ةيلكشلا تايلمعلا ةلحرم

ةيورك(لثمةيملعلاميهاف@اضعبهب4طسيردتليملع@ادحأططخي203
فهيجايبةيرظنبسح,)يزكر@ادرطلاةوق,سمشلالوحاهنارود,ضرzا
لافطzامهميهاف@اهذهبعوتستنأنكáيتلاةلحر@انإففرع@اومنلا

...نمض
.تايلمعلا لبق ام ةلحرم
.ةيدا5ا تايلمعلا ةلحرم
.ةيكر~ا ةيس~ا ةلحر5ا
D.ةدرiا تايلمعلا ةلحرم

 ةيفرع@ا ةينبلا عم ةديد�ا ةيفرع@ا ةينبلا جمد ةيفيكب متهت يتلا ةيرظنلا204
...يه ةáدقلا

يكيسbكلا طارتشdا
ىنع5ا وذ ملعتلا
تلتش°ا

أطÜاو ةلواôا
B

ةوطخلوأنإفةيمسرريغمأةيمسرتناكءاوسسايقةادأيأدادعإدنع205
:يهرابتعmاباهذخأيملع@اىلعبجي

يوقتلا تاكحم ةباتك
ةيرابتخdا ةلئسÉا ةباتكب

Hا تايوتسمو ريياع5ا ديدÉءاد
Hا ديدúاهسايق دار5ا ةيميلعتلا تاجرD

.نولقتنيمثموهف@اىلعنوفرعتيثيحبب4طلاريكفتةراثإملعمدارأ206
…ىمسييسيردتلابولسzااذه,ةلثمzاىلإكلذدعب

ةيراو~ا

تbكش5ا لحفاشتكdا
ةيسايقلا

B

ةيذغتبب4طلاديوزتةيمهأىلعدلاخذاتسzايوبرتلافرش@ادكؤي207
ةدحولاملعتءانثأميهاف@اوتاراه@اناقتإفمهمدقتىوتسملوحةعجار
ةعجارلاةيذغتلايدقتىلعدعاسيةيتjايوقتلاعاونأيأ,ةيساردلا
…ةبولط@ا

يصيخشتلا

يلبقلايئاهنلا

ينيوكتلا

B

ةماع تابيردت
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208
zايzابيلاسjةرشابموةيروفةعجارةيذغتىلعملع@الوصحفمهستةيت
...ةيميلعتلاهتاسرا^لوح

ةيبيردتلا تارودلا
رغص5ا ميلعتلايملع5ا تاعامتجا

تارîؤ5ا روضح
D

ةيلاعلاتاعقوتلاىلإب4طلاـبلوـصولامعدتmةيتjاتايجيتارتسíايأ209
...مهنم

ةعجارلا ةيذغتلا يدقت
ةعونتم تابجاو مادختسا
نارقÉا عم ءادÉا ةنراقم
Cبbطلا ىدل زيمتلا هجوأ ىلع فرعتلا

اذه,لمعلاهكراشيليمزرايتخابلاطلكلملع@احاتأينواعتطاشنف210
…تاراهمب4طلاىدليمنيفقو@ا

رارقلا ذاختا
تاذلا ةيلbقتساصرفلا رامثتسا

كرتش5ا لمعلا
A

...ادعاميتأيا^4ًكسيردتلاتايجيتارتسإرايتخادنعملع@ايعاري211
بbطلا يب ةيدرفلا قورفلا
ةيضا5اب ةيلا~ا فراعلا طبر

ةددعتم ةينقت رداصم مادختسا
Dبbطلل يعامتجdاو يداصتقdا ىوتس5ا

تانحشلاةساردلًاديهìماسجzارفانتوبذا≥يبًاملفملع@اضرع212
...ىنع@ايذملعتلاةيرظنبسحملع@اهبماقام,ةيئابرهكلا

زيزعت

مدقتم مظنمةيتاذ ةيافك
تيبثت

D

.هنعةقباستامولعممهيدلسيلب4طلاوديدجسردلططخيملعم213
...لبزوأداعبأنممهعمملع@امدختسياذام

 نراق5ا
يلابقتسdاحراشلا

فاشتكdا
C

رصحفةيئ4مíاتاراه@افهب4طفعضبابسأديد|ةماسأملع@ادارأ214
,هئ4مزضعبورومzاءايلوأوبلاطلاىلإةنابتساهجومثةرركت@اءاطخzا
ءارجíااذه,ةئفلاهذهنماهبلطيستايصوتىلإلصوواهجئاتنسردو
...ىعديةماسأهبماقيذلا

يميلعت فقوم
يتاذ يوقتيئارجإ ثحب

يوقت ةنابتسا
C

ةساردلاب4ـطنـمددـعصخش,ةسرد@اىوتسمىلعةيمييقتةساردف215
لوؤس@اررقو,باسäاوةباتكلاوةءارقلافملعتتابوعصووذمهنأىلع
ام,ب4طلانمةئفلاهذهعملماعتللةطخعضويميلعتلاويرادíا
....ةيلاتلاتاءارجíايبنملاعفلاءارجíا
 مهديلقت ىلع هعيجشتو ,هئbمز يبو هنيب قورفلا كاردإ ىلع بلاطلا ةدعاسم
.مهكولس ةجذÆو
.ةيميلعتلا ةمه5ا ناقتإ ىلع بلاطلا ةدعاس5 ةسرام5او راركتلا بولسأ مادختسا
.حاجنلا تاربخب رور5ا نم اونكمتي يك دارفÉا نم ةئفلا هذهل ةلهس ماهم يدقت
.ةيميلعتلا ةربÜا لثî ىلع ةدعاسملل ةسومل5ا داو5ا فيظوت

A

B
C
DD

...ةيسرد@ا ةلامزلا حور نع ملع@ا اهيف ربعي يتلا فقاو@ا نم216
هئbمز دحأ عم كرتشم يوبرت ثحب ءارجإ
يملع5ا ةفرغ ف كحضلاو حر5ا وج ةعاشإ
هئbمز دنع بضغلاو اضرلا رعاشم ريسفت
ةفلتúا مهتابسانم هئbمز ةكراشم

D

ةماع تابيردت
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يوذعملماعتلافاهبديقتلايغبنيتاءارجíانميتأيا^يأ217
…ةسرد@افب4طلانمةصاuاتاجايتحmا

.ةدعاسم نود فرصتلا مدع مهنم بلطلا
.اهñدقتب ةرداب5ا لبق ةدعاسملل مهتجاح ىدم نع مهلاؤس
.مهها} نيرخ≤ا رعاشم مهل يبت ةقيرطب مهعم ثيد~ا
B.ةيلبقتس5ا ةاي~ا ف مههجاوت دق يتلا تابوعصلاب مهفيرعت

218
...نأ ملع@ا ىلع ,ب4طلا ىدل يعادبíا ريكفتلا ةيمنتل

بbطلل مامتهاب ةيميلعتلا ةدا5ا حرشي
ةفلتúا هتdاجم ف بbطلا لعافتل صرفلا رفوي

تارابتخdا ف بولطم وه ام و ةيفرع5ا فادهÉا قيقH ىلع زكري
Bةيساردلا ةداملل فرع5ا ىوتôا ليلH ةيفيك بbطلل حضوي

يوقتمتيفيكتارìؤ@اوةيجذومنلاسوردلاوتارودلافكراشيملعم219
...ملع@ا

D يصصق لجس

زا¥uا فلمدصرلا تاودأ

ملعتلا ريس

220

ةراثإىلعمهعجشمثهب4طىلعسردلاعوضومضرعبهتصحملع@اأدب
نممهيدلامةفرعمفدهبةيفرع@اقوفتايلمعلاطيشنتلتmؤاستلاضعب
مهشقانكلذدعبمث,هسفنلاؤسوريكفتلاببلاطلكأدب,ةقباستاربخ
نمديز@اةراثإىلعمهعجشوعوضو@انعمهيدلةرفوت@اتامولع@ابملع@ا
تامولع@ابهب4طملع@اشقاناريخأو.سردلافادهأحضوتيتلاةلئسzا
ةيجيتارتساملع@امدختسا.اهمييقتواهليلحتباوماقواهيلإاولصوتيتلا
…يهوةفرع@اءاروامتايجيتارتسانم

221

ينهذلا فصعلا
كراش / جواز /ركفيتاذلا لؤاستلا

Cةجذمنلا

فرش@اجتنتسب4طلاوملع@ايبشاقنلليوبرتلافرش@اعامتسال4خنم
فقاومفاهملعتمهلقبسيتلاةفرع@افيظوتىلعنيرداقريغب4طلانأ
يذملعتلاثودäطيطختلاةرورضبملع@اىلعفرش@اراشأف,ىرخأملعت
...ىنعماذاملعتملعتلانمملع@العجينأنكáفيك,ىنع@ا

222

.فثك5ا بيردتلا سيلو عزو5ا بيردتلا ةسراz ةيمهأ بbطلا ىلع دكؤي
 تاربÜاب ديد°ا ميهاف5ا طبر ف دعاست ةمدقم سردلا ةيادب ف ملع5ا مدق
.ةقباسلا
.ةشقان5ا امدختسم رشابم لكشب بbطلل اهمدقيو ةبولط5ا تاراه5ا ملع5ا ددحي
 لوصولا ف دعاست ةوطخ لك ززعت ثيحب , يعباتتلا بيرقتلا نم اعون ملع5ا برجي
.يئاهنلا فدهلل

A
B

C
D

B
فقاو@اعمفيكتلاىلعةريبكةروصبدعاسييملع@اءادأةيمنتبيلاسأدحأ
...وه,ةفلتÆاةيميلعتلاتاسرام@او

رومÉا ءايلوأ عم ةيرودلا تاءاقللا
يملع5ا يب ءاطعلا ف سفانتلا
ةيوبرتلا شرولاو تارîؤ5ا
Bةينه5ا ملعتلا تاعومجم

نمهنأىلع"تاعوم§اعملمعلافةيلوؤس@ابروعشلا"فدهلافنصي223
...فادهzا

.ةيفرع5ا
.ةيلاعفنdا
.ةيكاردuا
B.ةيكرح س~ا

ةماع تابيردت
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ظحm)رصان(ذاتسzادنعيوبرتلافرش@ااهرضحةيساردةصحءانثأ
يعادبíاءادzا,فعضيا^,دوم�ابفصتتب4طلاتاباجإنأفرش@ا
ريكفتلاةنورمريوطتىلع)رصان(ذاتسzافرش@اثحدقفاذل,مهيدل
ىدلريكفتلاةنورمةراهمروطينأ)رصان(ذاتسzاعيطتسيب4طلاىدل
...ىلعمهعيجشتنمب4طلا

قمعب رظنلا
ةقباسلا راكفÉا دقن
اهل ينهذلا رابتخdا ءارجإو هتايضرف ةمكاحم
شاقنلل حورط5ا عوضوملل ةفلتخم اياوز نم رظنلا

D

224

مامأةروبسلافةلئسzالحفنوددرتيب4طلانماريثكنأيملع@ادحأ225
ةيعفادلاروطينأملعمللنكáفيك.مهتاباجإبمهتقثمدعببسبمهئ4مز
…ب4طلاءmؤهىدلزاµóل

ميلسلا ل~ا تاوطخ ىلع اديج بbطلا بردي
ñطلا ملع5ا حدbمزمامأ ل~ا ف نوحجني نيذلا بbمهئ
تاذلا سd ñ هنأ ساسأ ىلع ل~ا ف لشفلا ةميق نم للقي
Cبbطلا رظن ةهجو نم ةعفترم ةميق تاذ تاززعم مدختسي

لبققمعباينهذتامولع@اة�اعمىلعب4طلادعاسييذلاءارجíاام226
...ملع@اهحرطييذلالاؤسلانعةباجíا

لاؤسلا حرط دعب ملع5ا تمص
لاؤسلا حرط دنع ملع5ا توص ةربن
اقبسم اهيلع قفت5ا تاميلعتلا حوضو
ملعتلا وحن ةيلخادلا بbطلا ةيعفاد عفر

A

نوملع@اعبتينأةرورضريد@ادكأ,ةسرد@اريدمعمةيراوحةسلجءانثأ227
لبقنمتافلاخمعوقونودةلوليحللكلذو.فصلاةرادإفايئاقوابولسأ
ت4كشمعوقونودةلوليäافرثكأدعاسيةيتjاتاءارجíايأ.ب4طلا
…سردلاريسقيعتطابضنا

ةرشاب5ا ريغ سيردتلا قرط دحأ مادختسا
سردلل طيطختلا دنع ةيدرفلا قورفلا ملع5ا ةاعارم

سردلا ةيادب ذنم طابضنdاو ءودهلا ىلع بbطلا ثح

يس~ا روصقلاو ةيلاعفنdا تbكش5ا يوذ بbطلل ةدعاس5ا يدقت
D

له:لثميناوقلامادختسابنيرمتلالحدعبةلئسأدلاخملع@احرط228
?ةلكش@الäةقيرطلضفأهذهله?ةلأس@الäةديحولاةقيرطلاهذه
لثمف?اذا@و?لضفأقرطلايأ,ىرخأةقيرطبريكفتلاعيطتستله
…ريكفتلاتاراهمفظويدلاخملع@انإف,فقو@ااذه

يقطن5ا

يسد~افرع5ا قوف

دقانلا
B

 يتلا تابوعصلا نع فشكلا : فادهأ ةدع قق| ,يوقت ةطخ ملعم ممص229
 mولح عضوو , ب4طلل ةعجار ةيذغت يدقتو, ملعتلا ءانثأ ب4طلا هجاوت
…ةطuاهذه ف عبت@ا يوقتلا عون ام . تابوعصلا كلت ليلذتل ةمئ4م

يصيخشتلا

يرايع5ايماتÜا

يئانبلا

B

 نوفرعي مهنأ مغر , مهتاباجإو مهئارآ نعريبعتلا ف ب4طلا ددرتي ام اريثك230
…ريبعتلا ىلع رثكأ ب4طلا دعاستةيتjا تاءارجíا يأ . ةباجíا

اهيلع قفت5ا ءار≤ا زيزعت
ريكفتلل بbطلل ةصرفلا ريفوت
ثيدحلل بbطلل ةصرفلا ءاطعإ
Dبbطلا اهمدقي يتلا ءار≤ا مارتحا

ةماع تابيردت
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231

ملعتلا فادھأ تالاجم
)ينادجولا( ثلاثلا لاÉا)يراهم( يناثلا لاÉا ) فرعم ( لو}ا لاÉا

 ءازجأ ةبلاطلا ددÖ نأ
ىلعأ ىلإ لفسأ نم ةتبنلا

 رهاظà ةبلاطلا رعشتست نأ?
 قاذم فJتخا ف لا زاجعإ

ةدحاولا ةتبنلا تارمث

...يناثلا لا§ا ممتي ةيلاتلا تmا§ا يأ
 يعانصلا تابنلاو يعيبطلا تابنلا لامج يب ةبلاطلا نراقت نأ
ًاقيقد افيرعت اهبولسأب حتنلا ةيلمع ةبلاطلا فرعت نأ
ًاقيقد امسر ةتبنلا قاسل يلخادلا نوك5ا ةبلاطلا مسرت نأ
Cتابنلا قاروأ ف ءاذغلا ةعانص ةيلمع ةبلاطلا حرشت نأ

طباورنيوكتىلعهب4طاهيفعجشيةئيهتبهسورد)دلاخ(ملعلاأدبي232
تادحوىلإةيميلعتلاةدا@ا)ديز(ملع@ائزجيو,سوردلاميهافميب
فادهzاقيقحتلهسوردفةظح4@اىلع)رمع(ملع@ازكريو,ةجردتم
مهسفنأبمهئادzب4طلايوقتىلعزكريف)دمحم(ملع@اامأ,ةبوغر@ا
لخد@ائدابمقبطييذلاملع@اةيميلعتلاتامه@انمءاهتنmادعب
…وههسيردتفيعامتجmا

 ديز
رمع

دلاخ

B دمحم

233
اذه0.61=خابنوركافلألماعمناكفاهتارابعللحمثةنابتساملعمممص
…نأينعي

.ةنابتسdا رواحم عيمج سيقت تارابعلاف لاع ةنابتسdا قدص
.ةعجارم جاتH تارابعلاو فيعض ةنابتسdا تابث
.ةنابتسdا جئاتن ف قوثولا نكñو عفترم ةنابتسdا تابث

.ةنابتسdا رواحم عيمج سيقت d تارابعلاف ضفخنم ةنابتسdا قدص
B

نأبلاطلكنمملع@ابلطيعوبسألكةيادبدنعةصäاملع@اءدبلبق234
فرخآبلاطيألبقنمةقق°اتازاíóاوأةلوذب@ادوه�اىلعينثي
وأهعمهنواعتىلعنانتمmاوأركشلابةصرفلاةحاتإقيرطنعلصفلا
…ةقيرطلاهذهقق|نأنكá.امةمهمفهتدعاسم

مهكولسل ةيتاذلا ةبقار5ا ىلع بbطلا عيجشت
مهملعت نأشب بbطلل ةيلاع تاعقوت
ملعتلل معاد يفص عمتجم ءانب
Cزيمتلا ززعت ةيميلعت ةئيب

فهيجايببسحنوكيف٤=٦-١٠نأو١٠=٤+٦نأبفرعيلفطلاحبصأاذإ235
...ةلحرم

ةيكرح س~ا
ةدرiاتايلمعلا لبق ام

ةيدا5ا تايلمعلا
B

ةجردىلعأو15.يهب4طلااهققحيةجردىندأتناكاذإتارابتخmادحأف236
ةيتjاتارابعلايأف60تاجردليباسäاطسوت@او96ب4طلااهققحي
100ىمظعلاةجردلاتناكاذإةحيحص

ةبوعصلاب رابتخdا مستي

بbطلا يب ةيدرف قورف دجوت dبbطلا يب ةيدرف قورف دجوت
ةلوهسلاب رابتخdا مستي

C
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اذهقفتي,هملعتينأديريامريرقتفةيرäابلاطلاىطعيامدنع237
...لخد@اعمبولسzا

فرع5ا

يكولسلايعامتجdا

يناسنuا

B

238
 يك ,يموكح فظومك هتايلوؤسمو هتابجاو ىلع علطي نأ دهف ملع@ا دارأ اذإ
 هنإف , يسرد@ا عمت§ا دارفأ و هب4ط عم ةينه@اهتاق4ع ف اهيلع دنتسي
…ىلع علطي

dا يوقت ةحئÉيفيظولا ءاد
هñوقتو كولسلا ةياعرل ييوبرتلا ليلد
ةماعلا ةفيظولا تايقbخأو يفيظولا كولسلا ةنودم
Cيباجيuا كولسلل ةززع5ا سوردلا جمانربل يئارجuا ليلدلا

241

رابتخافب4طلانمةعومجمتاجرديبابلاسايطخاطابتراكانهنأثحابدجو
لماعمناكثيح,)ص(مهدنعرابتخmانمقلقلاىوتسمو)س(مولعلليرايعم
....يبيرقتلكشبةق4علاهذهلثáدقةقباسلالاكشzايأ.,٢٥–مهنيبطابترmا

٢)١(

٤( ٣(

)١(
)٤()٣(

)٢(
B

ميلعتلايملع@يئارجíاليلدلاريسفتل,يملع@اهئ4مزب)دوعس(عمتجا239
عومجمناكاذإ,ملعمللاهيبنتهجوينأبجيةسرد@ادئاقنأركذف,ماعلا
…هرادقماتقويلاäاماعلال4خهرخأت

ناتعاس

تاعاس٨تاعاس٤

تاعاس٦

A
ىدلةيلخادلاةيعفادلايندتيهوهب4طىدلةبقعئدتبمملعمهجاوي242

ةيلخادلاةيعفادلاعفرفرثكأمهستةيتjابيلاسzايأ,مهنمريثكلا
...ب4طلاىدل

. ءادÉا ىوتسم ىلع ءانثلا
.ةيلوÉا مهزفاوح عابشإ ف ةدعاس5ا
.مهنارقأو مهئbمز ءادأب بbطلا ءادأ ةنراقم
.اهنوملعتي يتلا ةيميلعتلا ةدا5ا ةيمهأ حيضوت

B

املعتهب4طلققحيلحراشمدقتممظنممادختسابهسردملع@ادعأ240
...تامولع@انوكتامدنعمدقيتامظن@انمعونلااذه,لضفأ

بbطلا ىلع ةديدج
بbطلا ىدل ةفرعم
قباس سردب ةطبترم
هحرش قبس ام ىلع ةعجارم

A

ةماع تابيردت
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.ةلماعلا يديzا ىلإ يدوعسلا قوسلا صقن نع ب4طلا عم شقان :)۱( ملع@ا243
.ةبئاسلا ةلامعلا نع عوضوم هب4ط عم شقان :)۲( ملع@او
 ةبسان@ا ةلامعلا مادقتسm لودلا لضفأ نع هب4ط عم شقان:)3( ملع@او
.يدوعسلا عمت§اةفاقثل
.لزان@ا ف ةلامعلا هل ضرعتت يذلا فنعلا نع هب4ط عم شقان:)4( ملع@او
… رخjا فرطلاو لبقتو مارتحmا ىلع ب4طلا تدعاس تاشاقنلا يذه نم يأ

)١(
)٤()٣(

)٢(
D

١ةقیرط ٢ةقیرط ٣ةقیرط ٤ةقیرط

١ىوتسم

٢ىوتسم

٣ىوتسم

٤ىوتسم

ليصحتلا ىوتسم

سيردتلا ةقيرط

ب4طلاليص|تايوتسموسيردتلاةقيرطيبةق4علالثáيتjالكشلا246
...ميلعتلاجذو:نعلكشلاربعي,

يديلقتلا

رشاب5ازيامت5ا

Dينواعتلا

دعييتjايأف,ةئطاخةباجإةلئسzادحأنعةبلطلادحأباجأاذإ244
...لثمzالماعتلا

.هتباجإ نم حيحصلا بنا°ا ىلإ رظنأ
.ةرشابم رخآ بلاط ىلإ لقتنأ
ةئطاخ كتباجإ : هل لوقأ
Aةديج ةلواحم : هل لوقأ

...امدنعقدصلافمهلةودقملع@اب4طلاذختي245
.هبbطل اهعطقي يتلا دوعولا ف قدصي
.قدصلا لضف نع ثيداحأو تايآب دهشتسي
.قداصلا صخشلا نم عمتiا فقوم حضوي
A.ةبحاصل ةاجنم اهيف قدصلا ناكً اصصق يكحي

نمضيوحنىلعنوكتلةيفصلاةئيبلاتانوك@ططخينأملعملليغبني247
...عضوبيملعت@اسولجدعاقمبيترت

Æىرخأو ةرتف يب رركتم يط .
.يعم ماظنل عبتم ريغ يئاوشع
.لقنتلاو ليدعتلل لباق ريغ تباث
ñطاشنلا ةيعونل ًاعبت هليدعت نك.D

ةماع تابيردت



115

248

فرشأ

دهفناسح

ميلس

D

 تاءارجíا دادعإب قلعتي اميف بيص@ا وه يتjا ةعبرzا يملع@ا نم يأ
.ب4طلا يب مارتحmاو ةلادعلا قيقحتل ةيفصلا
.ةيكولس دعاوق عضو ذبحي mو ناسنmا ةيرحب نمؤي :فرشأ
.اهدئاوف ب4طلل حرشيو كولسلا طبضل دعاوق عضي :دهف
هفورظ بسانت ةيكولس دعاوق عضو بلاط لك نم بلطي :ناسح
. مهرعاشم يعارت دعاوق عضيو ب4طلا ةقادص ىلع صرحي :ميلس

...ءوضفةيميلعتلاهتايجيتارتساوهططخملع@اعجاري249
.يوقتلا بيلاسأ وحن بbطلا تاها}ا
.يساردلا ليصحتلا رابتخا ف بbطلا حا¥ ةبسن

Hطلل يساردلا ليصحتلا جئاتن ريسفتو ليلbب.
C.يساردلا ليصحتلا جئاتن ف رومÉا ءايلوأ ءارأ

...ادعاميتأياملكميلعتلاتاينقترايتخاريياعمنم250
Hطلا تابغر قيقbب.
.هميلس ةيقيزيفلا اهتلاح
.فادهÉا عم ةقفاوتم
A.ةقوشم ةقيرطب ضورعم ىوتôا

لحارمفجهن@اوبلاطلاوملع@ايبيلعافتطاشنكسيردتلاريسي251
...كلذلثáيتأيا^يأف.ةلسلستموةجردتم

.ةعبات5ا– ذيفنتلا– ةئيهتلا
.ةعجار5ا– ةعبات5ا– ذيفنتلا
.يوقتلا– ذيفنتلا– طيطختلا
C.ةعجارلا ةيذغتلا– ةعبات5ا– ضرعلا

...ــــلمدختسيSPSSجمانرب252
.سوردلل ريضحتلا
.ةيقئاثولا ضورعلا
.تانايبلل يئاصحuا ليلحتلا
Cةزيم5ا ةيحيضوتلا ضورعلا

هيفبوغرمريغكولسرودصدنعباقعللةليدبلاةيوبرتلابيلاسzانم253
...ةرملوzب4طلادحأنم

.هئbمز ظعتي ىتح لصفلا نم هدرط
.كلذ نع عدتري ىتح هئbمز مامأ هتبقاعم
.كولسلا رركتي d ىتح دوصق5ا لهاجتلا
C.بسانم ءارجإ ذاختd ةسرد5ا ةرادإ ىلإ هتلاحإ

...فمهسيةينورتكلíاةينهذلاطئارuاميمصتفهب4طملع@اكارشإ254
îمهلويمو مهتاجاح لوح ميلعتلا زكر.
.مهل ةنزتم ةيسفن صئاصخ نيوكت
.ةيفرع5او ةيوغللا مهتاها}ا فشك
.ةيعادبإ راكفأ ديلوت ىلع مهتدعاسم

D
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